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Latamy na Krym z Warszawy,
Katowic, Wrocławia i Poznania

Odkryj nowe,
atrakcyjne destynacje
w naszej ofercie:
Azerbejdżan, Indie, Chiny, Kanada,
Kambodża, Mongolia, Tajlandia,
Wietnam, oraz Sardynia

19 LLat doświadczenia LLAUREAT PROGRAMU
19
„Latam z Katowic”
• Touroperator nowego kierunku roku 2005 –
nagroda ufundowana przez: Międzynarodowy
Port Lotniczy Katowice za wypromowanie
nowego kierunku na polskim rynku
• KRYMU SAMOLOTEM
• KRYM – samolotem,
• NOWOŚĆ! REJS NA KRYM: po Dnieprze
i Morzu Czarnym,
• NOWOŚĆ! wycieczki egzotyczne,
• NOWOŚĆ! Sardynia,
• NOWOŚĆ! GRUZJA SAMOLOTEM
• wyjazdy sanatoryjne: Truskawiec,
Druskienniki i Palanga,
• ODESSA – wczasy i pobyty lecznicze,
• SOCZI - wczasy w Rosji,
• wyjazdy krajowe: w górach, nad morzem,
i jeziorach,
• kolonie i obozy młodzieżowe,
• wczasy i wycieczki.
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Warszawę od Berlina w linii prostej dzieli tylko 519 km. Samochodem (579 km) można
dojechać w kilka godzin, a podróż samolotem trwa nieco ponad godzinę. Ze Szczecina
czy Poznania to niemal „rzut beretem”. Warto
o tym pomyśleć, bo Berlin oferuje turystom naprawdę mnóstwo atrakcji. Paweł Wroński daje
sprawdzoną receptę na udany wypad do Berlina z dziećmi w wieku 7-14 lat, i to taką, żeby
wszyscy – i młodzi, i dorośli – byli zachwyceni. Proponuje oglądanie miasta z góry – z Kolumny Zwycięstwa, ze szklanej kopuły na Reichstagu, z wieży katedry koło Uniwersytetu Humboldta, no i koniecznie ze słynnej wieży telewizyjnej, która wznosi się nad Alexander Platz.
Mamy już marzec – to najwyższy czas, żeby
pomyśleć o wakacjach. Jeśli komuś marzy się
daleki, egzotyczny wyjazd, to może zdecydować się na Indonezję? Kraj położony na kilkunastu tysiącach wysp kusi tropikalną przyrodą
i egzotyczną kulturą. To prawdziwy raj dla miłośników przyrody i entuzjastów wszelkich rodzajów sportów wodnych oraz koneserów egzotycznej kuchni.

Warschau ist von Berlin in gerader Linie nur
519 km entfernt. Mit dem Auto (579 km)
kann man Berlin in wenigen Stunden erreichen, und der Flug dauert etwas über eine
Stunde. Von Stettin und Posen aus ist es fast
ein „Katzensprung“. Es lohnt sich, darüber
nachzudenken, denn Berlin hat wirklich viele
Attraktionen für Touristen. Pawel Wroński
bietet ein bewährtes Rezept für einen erfolgreichen Ausflug nach Berlin mit Kindern
im Alter von 7-14, und sogar so, dass jeder
- sowohl Jugendliche, als auch Erwachsene
– begeistert sein wird. Er schlägt vor, sich
die Stadt von oben aus anzuschauen - von
der Siegessäule, der Glaskuppel des Reichstages, vom Turm der Kathedrale in der Nähe
der Humboldt-Universität, und unbedingt
vom berühmten Fernsehturm aus, der sich
am Alexander Platz befindet.
Wir haben bereits März - es ist die höchste
Zeit, an die Ferien zu denken. Wenn jemand
von einer fernen, exotischen Reise träumt,
kann sich für Indonesien entscheiden. Das
Land liegt auf mehreren Tausenden von Inseln und lockt mit tropischer Tierwelt und
exotischer Kultur an. Es ist ein Paradies für
Naturliebhaber und Liebhaber aller Arten
von Wassersport und exotischer Küche.

Redaktor wydania
Teresa Miller

Jeden dzień to za mało!
Ein Tag ist zu wenig!
Atrakcje / Attraktionen

Zamek / Die Burg
Pl. Miejski z fontanną i pomnikiem Króla Jagiellończyka
Stadtplatz mit einem Brunnen und Denkmal
des Königs Kasimirs des Jagiellonen
Miniaturka zamku / Kleinmodell der Burg
Dino Park · Jumpy Park
Machiny Oblężnicze / Belagerungsmaschinen
Kolejka turystyczna / Touristenbahn
Przystań żeglarska / Segelhafen
Ścianka wspinaczkowa, korty, lodowisko
Kletterwand, Tennisplätze, Sportplatz Eisbahn

Największe imprezy /
Die größten Veranstaltungen
Oblężenie Malborka / Belagerung der Marienburg
– 18-21.VII.2013
Magic Malbork – 10.VIII.2013

Centrum Informacji Turystycznej / Tourismuszentrum in Malbork
ul. Kościuszki 54, tel. +48 55 647 47 47
e-mail: cit@mwc.malbork.pl
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Danzig, Breslau und Krakau? … sind
die meist besuchten polnischen Städte.
Schon auf den ersten Blick merkt man,
dass Geschichte hier ihren Stempel
aufdrückte. Manchmal lohnt es sich
aber, von beliebigen Touristenpfaden
zumindest für einen Augenblick abzubiegen, und die nicht so bekannten
Gassen zu entdecken. Echte Raritäten
sind dort zu finden …

Skarby znane i nieznane
BEKANNTE UND UNBEKANNTE SCHÄTZE

Gdańsk, Wrocław i Kraków ? to najczęściej odwiedzane przez turystów polskie miasta. Historia mocno odcisnęła w nich swoje piętno. Czasami warto choć na chwilę
zejść z utartych szlaków i zajrzeć do miejsc, które są mniej znane. Można tam znaleźć
prawdziwe skarby.

7

GDAŃSK
Główną trasą turystyczną Gdańska jest Droga Królewska wiodąca najbardziej reprezentacyjnymi ulicami – Długą i Długim
Targiem – od Bramy Wyżynnej do Zielonej Bramy. To tu, w najstarszej części miasta, znajduje się Kościół Mariacki, budowany
od 1346 do 1506 roku, a także słynny Żuraw i Dwór Artusa. Na
Starym mieście warto wybrać się na spacer po ulicy Mariackiej
(dawna Frauengasse). Poza ścisłym centrum Gdańska, w Oliwie, znajduje się XVI-wieczna Katedra Oliwska ze słynnymi organami o niepowtarzalnym dźwięku, które zaprojektował i wykonał w latach 1763-1788 Johann Wilhelm Wulff. Sama świątynia ma 107 metrów długości i jest najdłuższym kościołem cysterskim na świecie.
Gdańsk to także miejsce, gdzie narodziła się „Solidarność”.
Zwiedzając miasto, koniecznie trzeba odwiedzić tereny dawnej Stoczni Gdańskiej im. Lenina, kolebkę ruchu, dzięki któremu upadł komunizm. Do dziś zachowała się historyczna brama
wejściowa nr 2, znana z wielu dokumentów o strajku w roku
1980. Z niej właśnie Lech Wałęsa ogłosił podpisanie Porozumień Sierpniowych. Obok bramy znajduje się Pomnik Poległych
Stoczniowców, symbol walki z komunizmem. W stoczni można
też podziwiać słynną Salę BHP, gdzie podpisano Porozumienia
Sierpniowe, oraz zrekonstruowany warsztat pracy, przy którym
niegdyś pracował Lech Wałęsa.

f ot : D . O l en d z k a

DANZIG
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Eine Haupttour in Danzig ist der Königsweg, der über die repräsentativsten Straßen – Langgasse und Langen Markt – vom
Hohen Tor bis zum Grünen Tor führt. Eben hier in diesem ältesten Teil der Stadt befinden sich die Marienkirche, die von 1246
bis 1506 gebaut wurde, und auch das berühmte Krantor und
Artushaus. In der Altstadt lohnt es sich auch, auf Spaziergang
entlang der Mariengasse (früher Frauengasse) zu gehen. Außerhalb der Innenstadt von Danzig, im Stadtteil Oliva, befindet
sich der Dom zu Oliva aus dem 16. Jahrhundert mit berühmten
Orgeln von einzigartigem Klang, die von Johann Wilhelm Wullf
in den Jahren 1763-1788 entworfen und hergestellt wurden.
Das Gotteshaus ist 107 Meter hoch und ist die längste Zisterzienserkirche auf der Welt.
Danzig ist auch ein Ort, wo „Solidarität“ geboren ist. Wenn
man die Stadt besichtigt, muss man unbedingt die Gebiete von
Leninwerft besuchen – Ursprungsort der Bewegung, dank der
Kommunismus gefallen ist. Bis heute hat sich das historische
Eingangstor Nr. 2 erhalten, das durch vielen Dokumenten über
den Streik aus dem Jahre 1980 berühmt geworden ist. Von diesem Tor eben kündigte Lech Walesa die Unterschreibung von
den Augustabkommen an. Neben dem Tor befindet sich Denkmal der getöteten Werftarbeiter, ein Symbol vom Kampf mit
Kommunismus. In der Werft kann man auch der berühmte BHPSaal, wo Augustabkommen unterschrieben wurden, und das
rekonstruierte Arbeitswerkstatt besichtigen, an dem einstmals
Lech Walesa arbeitete.
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KRAKÓW
To tu znajduje się słynna „Dama z łasiczką” Leonarda da Vinci, jeden z najcenniejszych eksponatów w zbiorach polskich muzeów,
który co roku przyciąga tysiące turystów z całego świata. W 2011
r. podczas podróży po Europie obraz ubezpieczono na 300 mln
euro! Dzieło namalowane w latach 1483-90 przedstawia Cecylię Gallerani, kochankę księcia Ludovico Sforzy. Obecnie „Damę
z łasiczką” można go oglądać w Muzeum Książąt Czartoryskich.
Czym dla miłośników sztuki jest obraz Leonarda da Vinci, tym dla
przyrodników jest nosorożec włochaty sprzed 30 tysięcy lat. Tzw.
nosorożec ze Staruni ze zbiorów krakowskiego Muzeum Przyrodniczego to jedyny taki egzemplarz na świecie. Rówieśnik mamutów został odnaleziony w 1929 r. na dawnych kresach Polski. Zachował się w nim nie tylko szkielet, ale też tkanka miękka, skóra,
a nawet pojedyncze kłaczki sierści.
Rarytasem na skalę światową są także zbiory Muzeum Lotnictwa
Polskiego. Część eksponatów pochodzi ze słynnej kolekcji Hermanna Göringa. Po jednym z alianckich nalotów ocalałe samoloty ewakuowano z Berlina na wschód. Jeden z trzech transportów
odnaleziono w 1945 r. w okolicach Poznania. 25 samolotów z tej
kolekcji można dziś oglądać na dawnym lotnisku w Czyżynach.
Są wśród nich maszyny z początku XX wieku, I wojny światowej
oraz dwudziestolecia międzywojennego..

Eben hier befindet sich „Dame mit dem Hermelin” von Leonardo da Vinci, ein der preiswertesten Exponaten in den Sammlungen von polnischen Museen, das Tausende von Touristen aus der
ganzen Welt jahrjährlich anlockt. Im Jahre 2011 wurde das Bild
während der Europatour auf die Summe von 300 Millionen Euro
versichert! Das Werk, das in den Jahren 1483-90 gemalt wurde,
stellt Cecylia Gallerani, eine Mätresse des Fürsten Ludovico Sforza
dar. Jetzt kann man „Dame mit der Hermelin” im Czartoryski-Museum bewundern. Was das Bild von Leonardo da Vinci für die
Liebhaber der Kunst ist, ist der Fellnashorn von 30 Tausend Jahren für die Naturforscher. Der so genannte Nashorn aus Starunia
aus den Sammlungen im Naturhistorischen Museum in Krakau
ist ein einziges Exemplar auf der ganzen Welt. Ein Gleichaltriger
von Mammute wurde im Jahre 1929 in den früheren polnischen
Ostgebieten entdeckt. Es überdauerte nicht nur ein Skelett, aber
auch Weichteile, Haut und sogar einzelne Büschel des Tieres.
Eine weltweite Rarität ist auch das Polnische Luftfahrtmuseum.
Ein Teil von Exponaten stammt aus der berühmten Sammlung
von Hermann Göring. Nach einem der Allianz-Luftangriffe wurden die überstandenen Flugzeuge von Berlin nach Osten evakuiert. Einer der drei Transporte wurden in der Nähe von Posen im
Jahre 1945 entdeckt. 25 Flugzeuge aus dieser Sammlung kann
man heute in dem ehemaligen Flughafen in Czyzyny bewundern.
Dort befinden sich Maschinen aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts, aus dem ersten Weltkrieg und aus der Zwischenkriegszeit...
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WROCŁAW
Ikoną miasta jest gotycka Archikatedra św. Jana Chrzciciela z XIIIXIV wieku. Ma ona aż 91 metrów wysokości, 68 m długości
i jest widoczna nieomal z każdego zakątka miasta. Z wieży kościoła można podziwiać panoramę Wrocławia. W Katedrze znajdują się największe w Polsce organy, które mają ponad 13 tys.
piszczałek! Wart obejrzenia jest także zabytkowy ołtarz, Kaplica
Zmartwychwstania oraz Kaplica św. Jana Chrzciciela. Przy jednym
z wejść do świątyni stoją rzeźby lwa i orła. Miejscowa legenda
głosi, że samotna kobieta, która dotknie lwa, pozna ukochanego mężczyznę, natomiast mężczyzna, który dotknie orła – wymarzoną kobietę.
Panorama Racławicka we Wrocławiu to jedno z niewielu miejsc
na świecie, gdzie można podziwiać relikt XIX-wiecznej kultury
masowej, wielkie malowidło o długości 114 i wysokości 15 metrów! Obraz „Bitwa pod Racławicami” namalowany został w latach 1893-1894 i przedstawia bitwę z 1794, w której wojska
polskie pod dowództwem gen. Tadeusza Kościuszki pokonały
oddziały rosyjskie podczas powstania kościuszkowskiego.
Hala Ludowa zwana także Halą Stulecia, zbudowana została
w latach 1911-1913 według projektu Maxa Berga. W 2006 r.
wraz zespołem architektonicznym obejmującym m.in. Pawilon
Czterech Kopuł, Pergolę i Iglicę wpisana została na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

f ot : D . O le n d z ka
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Die Ikone der Stadt ist die gotische Kathedrale St. Johannes des
Täufers (auch als Breslauer Dom bezeichnet) aus dem 13.-14.
Jahrhundert. Sie ist 91 Meterhoch, 68 Meter lang und ist fast
von jeder Ecke der Stadt sichtbar. Aus dem Turm der Kirche kann
man das Breslauer Panorama genießen. In der Kathedrale befinden sich die größten Orgeln in Polen, die über 13 Tausend Pfeifen
haben! Besuchswert ist auch das historische Altar, Auferstehungskapelle und Kathedrale St. Johannes des Täufers. Bei einem der
Eingänge zum Gotteshaus stehen die Skulpturen von Löwe und
Adel. Aus einer lokalen Legende geht hervor, dass eine alleinstehende Frau, die den Löwen berührt, ihren Geliebten bald kennen lernt und im Falle eines Mannes, findet er seine Wunschfrau.
Das Panorama von Raclawice in Breslau ist einer der Orte auf
der Welt, wo man Relikt der Massenkultur aus dem 19. Jahrhundert, ein großes Gemälde bewundern kann, das 114 Meter lang
und 15 Meter hoch ist ! Das Bild „Schlacht bei Raclawice“ wurde in den Jahren 1893-1894 gemalt und stellt die Schlacht aus
dem Jahre 1794 zur Schau, bei der polnische Truppen unter Leitung von Gen. Tadeusz Kosciuszko die russischen Truppen während des Kosciuszko-Aufstands besiegten.
Die Breslauer Volkshalle, auch als Jahrhunderthalle bekannt,
wurde in den Jahren 1911-1913 nach dem Projekt von Max
Berg gebaut. Im Jahre 2006 wurde sie mit dem architektonischen
Komplex, das u. a. Vier-Kuppel-Pavillon, Breslauer Pergola und
das Ensemble aus Iglica umfasst, in die UNESCO-Liste des Weltkulturerbes eingetragen.
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Aus dem blog...

ADRES REDAKCJI

Robert Szewczyk

02-548 Warszawa,
ul. Grażyny 15 lok. 112–114

HOMO
PEREGRINATOR
W styczniu media podały wiadomość, że amerykański dziennikarz Paul Salopek zamierza obejść ziemię dookoła. Podróż ma
zająć 7 lat, a piechur przejdzie 34 tysiące km przez kilka kontynentów. Niemożliwe? Dlaczego nie! Człowiek jest wędrowcem,
jak głoszą wyniki najnowszych badań DNA naszych przodków,
współczesny człowiek – Homo sapiens – wyewoluował w Afryce 150 tysięcy lat temu, a 60 tysięcy lat temu wyruszył w długą
podróż do Europy i na inne kontynenty. Wędrowanie mamy zatem w genach.
Współczesne środki transportu ograniczyły konieczność i potrzebę pieszych wędrówek, ale jak pisze Christoph Ransmayr „Nie zapominajmy, że linia lotnicza nie jest drogą, lecz tylko linią”. Z kolei Bruce Chatwin napisał: „Moim bogiem jest bóg piechurów. Jeśli maszerujesz wytrwale, nie potrzeba ci innego boga”. Nie idzie
jednak o samo chodzenie, ale o wędrowanie z potrzeby ducha,
serca i ciała. I to wędrowanie długie: nie przez kilka godzin i kilka kilometrów, ale tygodniami i setkami kilometrów.
Reinhold Messner, wielki himalaista i zdobywca wszystkich
ośmiotysięczników, gdy przestał się wspinać, zaczął wędrować.
Przeszedł Antarktydę, Grenlandię, Tybet, pustynię Gobi... Messner twierdzi, że podczas chodzenia przychodzą (nomen omen)
dobre myśli. Mówi: „Ja przy tym jaśniej widzę siebie i świat, czuję
się z nim zjednoczony. A poza tym, chodząc, mam wolną głowę”.
A gdyby tak nie wyjechać, ale wyjść na urlop? Zapakować plecak,
założyć dobre buty i wyjść. Wędrować takimi czy innymi szlakami, ścieżkami, drogami i wrócić po dwóch, trzech tygodniach.
Podzieliliśmy nasze życie na króciutkie odcinki czasu. Wszystko
musi się dziać błyskawicznie, szybko, w sekundę. Chwila oczekiwania przeraża, grozi lawiną opóźnień, katastrofą. Czy przebywanie sam na sam ze sobą i światem na wyciągnięcie ręki, a nie
za szybą, za bramą turystycznego kurortu jest do wytrzymania?
Jak przetrwamy ulewę, noc, chłód lub spiekotę, mając do dyspozycji wyłącznie to, co w plecaku? Same pytania. I ta obezwładniająca perspektywa codziennej wędrówki. 20, 30, 40 km marszu,
odpoczynek i powtórka i tak przez 20, 30, 40 dni…
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Im Januar berichteten die Medien, dass Paul Salopek, ein USamerikanischer Journalist, sich auf eine Wanderschaft um die Erde
begeben würde. 7 Jahre soll die Wanderung dauern, 34.000 Kilometer und einige Kontinente wird er in dieser Zeit hinter sich lassen.
Unglaublich? Warum nicht!? Laut neuesten DNA-Untersuchungen
unserer Vorfahren, entstand der heute lebende Mensch (Homo
Sapiens) vor mehr als 150 000 Jahren in Afrika. Vor rund 60 000
Jahren verließ er den Kontinent und somit ist der Exodus des Homo
sapiens nach Europa und Asien begonnen. Das Wandern scheint
also in unseren Genen zu liegen.
Obwohl die zeitgenössischen Verkehrsmittel die Notwendigkeit
des Wanderns deutlich verringert haben, sollen wir die Worte von
Christoph Ransmayr nicht vergessen, dass „eine Fluglinie nicht der
Weg selbst, sondern lediglich eine Linie ist“. Darüber hinaus schrieb
Bruce Chatwin ”Mein Gott ist der Gott der Wanderer. Wenn man
ausdauernd wandert, braucht man keinen anderen Gott“.
Das Wandern ist mehr als eine Herzenssache. Die Fortbewegung
gibt uns eine einmalige Möglichkeit, Körper und Geist in Einklang
zu bringen. Dabei handelt sich um eine Ausdauer, wie es im Buche
steht: hunderte Kilometer und mehrere Wochen. Reinhold Messner,
ein hervorragender Extrembergsteiger, der alle Achttausender bestieg, hat nach dem Bergsteiger-Ruhestand die Wandererkarriere
angefangen. Er durchquerte u.A. Antarktis, Grönland, Tibet und
Gobi. Messner ist der Meinung, dass während des Wanderns immer
die besten Ideen entstehen. „Ja klarer ich mir die Welt und mich
selbst anschaue, desto tieferes Gefühl der Vereinigung habe ich.
Dazu habe ich immer einen klaren Kopf beim Wandern.” Und wie
wäre es, den Begriff „in Urlaub gehen” mal wörtlich zu verstehen? Einen Rucksack packen, Wanderschuhe anziehen und los geht’s. Auf
unausgetretenen Pfaden wandeln und nach einigen Wochen zurückkommen. Unser Leben haben wir einem strengen Rhythmus – kurzen Zeitspannen – unterordnet. Wir wollen alles ruckzuck, pronto, im
Nu. Eine Sekunde Wartezeit droht mit Nichteinhaltung von Fristen,
sprich. Einer Katastrophe. Können wir die Welt alleine, diesmal nicht
durch Autoscheibe oder Hotelfenster erforschen besichtigen? Wie
halten wir einen Wolkenbruch, Frost oder Hitze lediglich mithilfe des
Inhalts unseres Rucksacks durch? Die Fragen vermehren sich. Und
dann noch die überwältigende Perspektive, täglich 20, 30, 40 Kilometer zurückzulegen. Ein kurzer Rast und ..weiter geht’s – und zwar
20, 30, 40 Tage lang!
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Marzec
Gdynia Rock Fest
W 2013 na Gdynia Rock Fest zagrają tacy
artyści, jak Strachy Na Lachy,
Luxtorpeda, Myslovitz, Acid Drinkers,
Lipali oraz Chassis!
Gdynia Rock Fest
2013 auf Gdynia Rock Fest spielen solche
Musiker wie Strachy Na Lachy,
Luxtorpeda, Myslovitz, Acid Drinkers,
Lipali und Chassis!
www.go-ahead.pl
Kaziuki
Wileński jarmark rozpoczyna się w dniu
św. Kazimierza. To dobra okazja, by kupić
wyroby mistrzów dawnych rzemiosł.
Kaziuki
Der Jahrmarkt in Vilnius beginnt am St.
Kasimir-Tag. Das Fest bietet die Gelegenheit, traditionelle Handwerkserzeugnisse zu kaufen.

7. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży
„Włóczykij”, Gryfino koło Szczecina
Prezentacje, pokazy, filmy i opowieści
przygotowane przez ponad setkę podróżników z Polski i ze świata.
7. Festival von Orten und Reisen
„Włóczykij” in Gryfino,
Gryfino bei Szczecin
Ausstellungen, Vorführungen, Filme und
Reiseberichte von mehr als einhundert
Grobetrottern aus dem In- und Ausland
www.wloczykij.com

ITB w Berlinie
Coroczne spotkanie ludzi turystyki,
w tym roku krajem partnerskim będzie Indonezja.
ITB in Berlin
Jährliches Treffen für Touristen, diesmal
wird das Partnerland Indonesien.
www.targiberlinskie.pl

Cracow Reggae Festival
Na scenie klubu „Kwadrat” czołówka polskich artystów związanych z reggae/dancehall/ska. Wystąpi m.in. soundsystem
Dancehall Masak – Rah.
Cracow Reggae Festival
Auf der Bühne des Clubs „Kwadrat”
führende polnische Künstler, die mit Reggae/Dancehall/Ska verbunden sind.
Es treten u.a. soundsystem Dancehall
Masak – Rah auf.
www.scufons.com
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Festiwal Podróżników 3 Żywioły
Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie czeka nas prezentacja filmów z najdalszych zakątków świata.
3-Elemente-Globetrotter-Festival
An der Ökonomischen Universität in Kraukau erwartet uns eine Präsentation von Filmen aus der ganzen Welt.
http:3zywioly.pl

PRIMA APRILIS
Dzień żartów – obyczaj związany z pierwszym dniem kwietnia, obchodzony
w wielu krajach świata.
APRILSCHERZ
Tag der Scherze – der Brauch wird am ersten April in vielen Ländern gefeiert.

Dzień Św. Patryka, Dublin
Największe święto na Zielonej Wyspie, przez
miasto przemaszeruje barwna parada.
W tym roku jest organizowana na podstawie
opowiadania Roddy’ego Doyla.
St. Patrick Day, Dublin
Das größte Fest auf der Grünen Insel mit einer
bunten Parade. Dieses Jahr wird das Festival
nach einer Erzählung von Roddy Doyle
veranstaltet.
www.stpatricksfestival.ie

Palma Kurpiowska 2013, Łyse
XLIV Konkurs na najpiękniejszą palmę
kurpiowską, któremu towarzyszą imprezy
folklorystyczne i jarmark.
Geweihter Weidenzweig
aus Kurpie 2013, Łyse
Den XLIV. Wettbewerb um den schönsten
geweihten Weidenzweig aus Kurpie begleiten folkloristische Veranstaltungen und
ein Jahrmarkt.
www.gminalyse.pl/palmowa.html

Pierwszy dzień wiosny
Krokusy już są,
teraz czekamy na bociany...
Erster Frühlingstag
Schneeglöckchen blühen,
jetzt erwarten wir Störche...

27

Festiwal Podróży i Przygody
Bonawentura, Stary Sącz
Spotkania z podróżnikami, relacje z wypraw w różne zakątki świata.
Reisen- und Abenteuerfestival
Bonawentura, Stary Sącz
Treffen mit Globetrottern, Präsentation
von Reiseberichten.
www.bonawentura.org

GLOB Międzynarodowe
Targi Turystyki Katowice
Kompleksowa prezentacja biur podróży,
regionów, uzdrowisk, ośrodków odnowy
i rekreacji oraz usług transportowych.
GLOB Internationale
Tourismus-Börse Kattowitz
Komplexe Präsentation von Reiseagenturen, Regionen, Kurorten, Schönheitsfarmen und Verkehrsmitteln.
www.glob.fairexpo.pl

Tydzień Kina Hiszpańskiego
Zobaczymy najciekawsze filmy z Półwyspu Iberyjskiego z ostatnich 2 lat.
Woche mit Spanischen Filmen
Wir sehen die interessantesten Filme aus
dem Iberischen Halbinsel aus den letzten
zwei Jahren.
www.mapakultury.pl

II Piknik Narciarski Wesoła 2013
Świetna zabawa, rywalizację sportowa
na 4 dystansach techniką klasyczną, bieg
na orientację. Atrakcje dla dużych i małych.
II. Schipicknick Wesoła 2013
Riesenspaß, verbissene Sportrivalität im
klassischen Stil (4 Strecken) und Orientierungslauf. Attraktionen für Kinder und Erwachsene.
www.bieg-piastow.pl/pl/news/ii-pikniknarciarski-wesola-2013

Festiwal Oﬀ Plus Camera 2013, Kraków
Jeden z najważniejszych festiwali filmowych w Polsce. Jest częścią miejskiego
projektu kulturalnego „6 zmysłów”.
Festival Oﬀ Plus Camera 2013, Krakau
Eines der wichtigsten Filmfestivale in Polen, ein Teil des Kulturstadt-Projektes „6
Sinne”.
www.offpluscamera.com/
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III Ogólnopolski Studencki Festiwal
Podróży Kormorany 2012, Olsztyn
Pokazy konkursowe, prezentacje podróżnicze zaproszonych gości, filmy
oraz warsztaty i panele dyskusyjne.
III. Polnisches Studentisches Reisefestival Kormorany 2012, Olsztyn
Wettbewerbpräsentationen, Reiseberichte
von eingeladenen Gästen, Filme, Workshops
und Diskussionen.
www.osfp.uwm.edu.pl

Festiwal Wiosna Gospel, Lublin
Koncerty muzyki gospel, wystawy,
a przede wszystkim jubileuszowa XII edycja
warsztatów gospel.
Festival Frühling Gospel, Lublin
Gospel-Konzerte, Ausstellungen und vor
allem XII. Edition Gospel-Workshops.
lublin.gospel.com.pl

Przegląd Kabaretów PAKA, Kraków
Sześć dni dobrej zabawy
i śmiechu pod kierunkiem znanych
grup kabaretowych.
Kabarett-Review PAKA, Krakau
Sechs Tage Spaß und Lachen mit bekannten Kabaretts.
www.paka.pl

Kino na granicy, Cieszyn
Rozpoczyna się przegląd filmów
z Polski, Czech, Słowacji i Węgier.
Kino an der Grenze, Cieszyn
Es fängt Review von Filmen aus Polen,
Tschechien, der Slowakei und Ungarn an.
www.kng.nazwa.pl

Pomarańczowy Festiwal,
czyli Dzień Królowej w Amsterdamie
Huczne uliczne imprezy, które towarzyszą
urodzinom królowej. Występy, koncerty
i zabawa do białego rana.
Orangenfestival, also Tag
der Königin in Amsterdam
Freudige Straßenpartys, die den Geburtstag der Königin begleiten. Auftritte, Konzerte und Vergnügen bis spät in
die Nacht.
www.amsterdam.info/queensday
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Berlin

Berlin, niekwestionowana metropolia środkowej Europy, dostarcza mnóstwa
pretekstów do odwiedzin. Miasto oplecione pajęczyną autostrad, z lotniskami na
bliskich peryferiach i dworcami kolejowymi w samym centrum, jest łatwo dostępne.
A ofertę noclegową i gastronomiczną ma tak szeroką, że kto chce, może się pławić
w luksusach, a oszczędni nie muszą rujnować domowego budżetu.

16-21 Berlin.indd 16-17

Fot.: © claudecastor86 - Fotolia.com
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Paweł Wroński

Miłośnicy sztuki mogą wielokrotnie odwiedzać Museuminsel i podziwiać bez znudzenia tamtejsze zbiory – od bezcennych skarbów starożytnego Egiptu po dzieła malarskie współczesnych mistrzów. Wielbiciele nowoczesnej architektury nasycą oczy fascynującymi realizacjami, które zabliźniły rany po
zburzonym murze. A obfitością koncertów, przedstawień, wystaw i okazji do shoppingu, oferta berlińska bije na głowę
wszystkie nasze największe miasta razem wzięte. Co jednak

robić, gdy jedziemy tam w towarzystwie w tytułowym wieku 7-14? Muzea ich nie porwą. Na nowoczesne obiekty ledwo rzucą okiem. Z oferty gastronomicznej wybiorą zapewne pizzę z colą, bo chociaż na stacjach benzynowych domagają się hot dogów, to biała kiełbasa ze słodką musztardą raczej ich nie zachwyci, a na zawierające – było nie było – alkohol Berliner Weiße za wcześnie. Mam za sobą takie doświadczenie. Przeprowadzone z powodzeniem. Recepta na sukces

16.03.2013 23:56

podróże z pomysłem

Erholungsindeen

19

Dom towarowy KaDeWe / Das Kaufhaus KaDeWe

Lego – nie tylko klocki / Lego – nicht nur Bausteine

Humboldt-box

sprowadza się do dwóch wskazówek: „pokazać Berlin z góry”
i „dać się wyszaleć”.

Berlin, unbestrittene Metropole
Mitteleuropas, bietet zahlreiche Anlässe zum
Besuch. Die von Autobahnen geflochtene
Stadt mit Flughäfen am nahe gelegenen
Stadtrand und Bahnhöfen im Zentrum
ist leicht zugänglich. Das Unterkunftund Gastronomie-Angebot ist so breit,
dass jeder, der will, der kann im Luxus
schwimmen, und derjenige, der sparsam
sein muss, der braucht das Familienbudget
nicht zu ruinieren.

na Wschodniego, jaką jest szeroka Unter der Linden. I znowu można iść albo jechać. W zależności od pogody i kondycji – słowem –
jak kto woli. Aż w rejon Uniwersytetu Humboldta, gdzie znajdziemy dwa obiekty. Nietrudne zresztą do odnalezienia, bo jednym jest
katedra z gigantyczną kopułą. Kopuła ma zewnętrzną galerię. Chodząc po niej, można obejrzeć panoramę całego miasta – 360 stopni. Niemal vis-à-vis wystawiono nowoczesny budynek Humboldtbox, budzący skojarzenia z kostką Rubika. Zawiera tak naprawdę ekspozycję poświęconą restauracji zabytkowego centrum miasta i prac związanych z rekonstrukcją królewskiego zamku. Wszystko pięknie pokazane na misternie wykonanej makiecie. Na miasto
można także popatrzeć z tarasu kawiarni usytuowanej na ostatnim
piętrze. Znakomite połączenie, bo któż się oprze walorom miejsca,
gdy zje naprawdę smaczne ciastko lub tort?!
Na pobliskim Alexander Platz wznosi się słynna wieża telewizyjna.
Była wizytówką Berlina Wschodniego od lat 60. XX wieku. Nadal
jest budowlą charakterystyczną, tym bardziej że wciąż najwyższą
– liczy bowiem 368 m i nie pojawił się jak dotąd gmach wyższy od
niej. Na szczytowej kondygnacji przypominającej wielką kulę, mieści się restauracja, ale można ograniczyć się jedynie do podziwiania panoramy przez ogromne tafle szyb. Jedyny kłopot to kolejka
do wejścia, bo chętnych nigdy nie brakuje, zwłaszcza w weekendy.
Ostatnim akordem naszej berlińskiej trasy były Hackesche Höfe –
fascynujący kompleks sklepów, galerii, kawiarni, usytuowanych
w przyziemiach stłoczonych kamienic przy połączonych przejściami
i ponumerowanych podwórzach-studniach. Zaskakująco, bo tam
właśnie, dorosłym i młodzieży spodobało się najbardziej to samo
miejsce – „Ampelmann Galerie Shop” w V podwórzu. To nowoczesne designerskie studio, którego projektanci wylansowali berlińską pamiątkę – kroczącego dziarsko ludzika. Zielonego ludzika
ze świateł, jakie pojawiły się na skrzyżowaniach wschodniego Berlina i do jakich nawiązano współcześnie. Motyw ludzika wykorzystuje się dziś na wiele sposobów. Są więc ludziki żelkowe, magnetyczne, na kubeczkach, koszulkach, papeteriach i w notesach... Tylko wybierać, każdy znajdzie „swojego”.

mit der U-Bahn und der S-Bahn hörte ich ein Kommentar, der
davon zeugte, dass mein Vortrag doch nicht überhört wurde.
„Fünfzehn Minuten? In Warschau würden wir hier eine Stunde
fahren!“. Da unser kleines Hotel, das von einem älteren Ehepaar geführt wird, sich neben dem hundertjährigen KaDeWeKaufhaus (Kaufhaus des Westens) mit Luxuswaren aus der
ganzen Welt befand, haben wir beschlossen, dort vorbeizuschauen. Selbst wenn der Name die Jungs beschäftigte, fanden sie seine Erklärung nicht mehr so interessant. Zum Glück
gibt es fast in der Nachbarschaft ein fantastisches kleines
Geschäft mit Lego, in dem man auch Computerspiele nicht
vergessen hat... Natürlich mit Lego mit Vordergrund. Da es bei
uns so ein Geschäft noch nicht gibt, haben wir vereinbart, dass
die Erwachsenen das KaDeWe-Kaufhaus besuchen, während
die Kinder in diesem Geschäft geblieben sind. Sowohl den einen, als auch den anderen verlief die Zeit unglaublich schnell.
Demnächst erreichten wir mit dem Bus in ein paar Minuten
die Siegessäule aus dem 19. Jahrhundert. Mitte Tiergarten.
Eine Säule mit in der Sonne goldglänzenden Nike-Figur, enge,
gewundene Treppe, die zu einer Aussichtsplattform führt, und
das Panorama, in dem die grünen Lungen Berlins, wie man
von dem zentral gelegenen Park umgangssprachlich redet,
umgeben mit dem Ring Berliner Stadtvierteln – all das hat den
Jungs auf jeden Fall gefallen. Vom Tiergarten aus ist es auch
nicht weit zu einem anderen Aussichtspunkt, und zwar zur
Glaskuppel des Reichstags. Man braucht auch nicht zu Fuß
zu gehen, weil mehrere Busse sowieso zum Ziel bringen. Man
muss aber daran denken, dass wenn man den Sitz des Deutschen Bundestages betreten will, muss man sich im Internet
mindestens zwei Tage vor dem geplanten Besuch registrieren.
Dann wird es noch einfacher, weil man vom Reichstag aus zum
Brandenburger Tor, das mit Quadriga gekrönt wurde, nur ca.
300 Meter laufen muss. Die anderen Aussichtpunkte befinden
sich Unter den Linden, eine Allee, die zum damaligen Ostberlin gehörte.

POKAZAĆ BERLIN Z GÓRY >> To nie przenośnia i nie chodzi o mapę. Choć pokazanie na mapie nie zawadzi. Wprawdzie,
gdy to zrobiłem i porównałem z Warszawą, moja prelekcja specjalnego aplauzu nie wzbudziła. Dopiero potem, podczas przejazdów
po mieście liniami U-Bahn (metra) i S-Bahn (kolejki naziemnej) doczekałem się komentarza świadczącego o tym, że moja prelekcja
nie została puszczona mimo uszu. „Kwadrans? W Warszawie byśmy tu jechali godzinę!”. Ponieważ nasz niedrogi hotelik, prowadzony przez starsze małżeństwo, znajdował się nieopodal słynnego stuletniego domu towarowego z luksusowymi artykułami z całego świata KaDeWe (Kaufhaus des Westens), postanowiliśmy tam
zajrzeć. O ile nazwa zafrapowała chłopców, o tyle jej wyjaśnienie
ochłodziło entuzjazm. Na szczęście niemal w sąsiedztwie jest fantastyczny sklepik z Lego, w którym nie zapomniano o stanowisku
komputerowym z grami... Lego, oczywiście. A że u nas takiego
jeszcze nie ma, bez trudu zawarliśmy satysfakcjonującą wszystkich
umowę. Dorośli do KaDeWe, a małoletni poczekają. Obu frakcjom
godzinka minęła jak z bicza strzelił.
Korzystając z autobusu, kilka minut później staliśmy u stóp XIX-wiecznej Siegessäule – Kolumny Zwycięstwa. W środku Tiergarten. Kolumna z lśniącą w słońcu postacią złotej Nike, ciasne, kręte schodki wiodące na widokową galerię oraz panorama, w której
zielone płuca Berlina, jak mówi się potocznie o usytuowanym centralnie parku, otaczają pierścieniem miejskie dzielnice – spodobały
się. Z Tiergarten niedaleko do kolejnego punktu widokowego, jakim jest szklana kopuła na Reichstagu. I nawet iść nie trzeba, bo
kilka autobusów podrzuci do celu. Trzeba tylko pamiętać, że aby
wejść do siedziby niemieckiego parlamentu, trzeba się zarejestrować przez internet, minimum dwa dni przed planowaną wizytą.
Dalej idzie jak po maśle, bo spod Reichstagu do zwieńczonej kwadrygą Bramy Brandenburskiej nie dalej niż 300 metrów, a kolejne
punkty widokowe rozrzucone są przy głównej alei dawnego Berli-
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Die Kunstliebhaber können mehrmals die Museumsinsel besuchen und die Sammlungen bewundern, ohne sich zu langweilen – von wertvollen Schätzen aus dem alten Ägypten bis
zu Gemälden von zeitgenössischen Künstlern. Die Liebhaber
der modernen Architektur können faszinierende Realisierungen
genießen, die die Wunden nach der gefallenen Mauer heilten.
Das Berliner Konzert-, Theateraufführung-, Ausstellung- und
Shopping-Angebot ist reicher als in allen anderen Metropolen
zusammen. Was soll man aber tun, wenn man mit Kindern in
dem in Titel erwähnten Alter von 7-14 reist? Die Museen würden auf denen eher keinen Eindruck machen. Moderne Objekte
sind auch nicht ihr Ding. Vom gastronomischen Angebot wählen
sie bestimmt sowieso eine Pizza mit Cola, denn obwohl sie auf
den Tankstellen Hot-Dogs verlangen, hätten sie eher keine Lust
auf Weißwurst. Es ist auch zu früh für das Berliner WeiBe, das
Alkohol enthält. So eine Erfahrung habe ich hinter mir. Sogar mit
Erfolg gemacht. Der Erfolg besteht aus zwei Hinweisen: „Berlin
von oben zeigen“ und „sich austoben lassen“

BERLIN VON OBEN ZEIGEN >> Es ist keine Metapher
und es handelt sich nicht um die Karte. Obwohl… es schadet
nicht, die Karte zu zeigen. Als ich das getan und Berlin mit
Warschau verglichen habe, fand mein Vortrag keinen besonderen Beifall. Erst dann, während der Fahrt durch die Stadt

Fot.: P. Wroński, www.humboldt-box

Siegessäule – Kolumna Zwycięstwa / Siegessäule

Fot.: © lumen-digital, © robepco - Fotolia.com
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pel-Männlein, das an den Kreuzungen von Ostberlin erschien
und an das man gegenwärtig anknüpft. Das Männlein-Motiv
wird heutzutage in vielerlei Hinsicht benutzt. Es gibt also Gummi-Männlein, Magnet-Männlein, Männlein auf den Bechern, TShirts, auf dem Briefpapier und in Notizbüchern... Man muss
nur wählen, jeder findet bestimmt sein eigenes Männlein.

Mellow Park

Skatehalle

Reichstag

DAĆ SIĘ WYSZALEĆ >> Kolejny dzień był z założenia dniem

Auch in diesem Fall kann man entweder laufen oder fahren. Je
nach den Wetterbedingungen und je nach der Kondition – in
einem Wort – wie man möchte. Man kann bis zur HumboldtUniversität gelangen, wo man zwei Objekte findet. Sie sind
eigentlich nicht so schwer zu finden. Das erste ist die Kathedrale mit einer gigantischen Kuppel. Die Kuppel hat eine äußere
Galerie. Wenn man sie betritt, kann man das ganze Stadtpanorama bewundern - 360 Grad. Fast vis-â-vis befindet sich
ein modernes Humboldt-Box-Gebäude, das Assoziationen mit
dem Zauberwürfel weckt. Es enthält eine Ausstellung, die der
Restaurierung des historischen Stadtzentrums und den Arbeiten, die mit der Rekonstruktion des königlichen Schlosses
verbunden waren, gewidmet ist. Alles wurde schön auf einem
aufwändig ausgeführten Modell gezeigt. Die Stadt kann man
auch von der Terrasse des Cafés aus bewundern, die sich im
Dachgeschoss befindet. Eine wunderbare Verbindung, denn
wer würde da die Schönheit des Ortes übersehen, wenn er
ein Stück von einem leckeren Kuchen oder einer Torte isst?!
Auf dem nahe gelegenen Alexander Platz steht der berühmte Fernsehturm. Er war das Markenzeichen von Ostberlin bis
zu den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts. Er ist immer noch
ein markantes Gebäude, desto mehr, dass es immer noch das
höchste Gebäude ist – es hat nämlich 368 Meter und bis dahin
gibt es kein höheres. Auf der obersten Etage, die an eine riesige Kugel erinnert, befindet sich ein Restaurant. Man kann sich
aber auch nur auf die Besichtigung des Panoramas durch die
riesigen Glasscheiben begrenzen. Das einzige Problem stellt
die Warteschlange dar. Es gibt immer Besucher, vor allem am
Wochenende. Der letzte Punkt unseres Berliner Programms
waren die Terrassen Häckesche Höfe – ein fa¬szinierender
Komplex von Geschäften, Galerien, Cafés, die an den Mietshäusern legen und die mit Übergängen und nummerierten
Höfen-Brunnen verbunden sind. Es war überraschend, da
sowohl den Erwachsenen, als auch den Kindern derselbe Ort
gefallen hat - „Ampelmann Galerie Shop“ im fünften Hof. Es
ist ein modernes Designstudio, dessen Designer ein Berliner
Souvenir lancierten – ein zackiges Männlein. Ein grünes Am-

Dojazd: do Berlina ze wschodniej i z centralnej Polski najlepiej dojechać
pociągiem. Z zachodniej – samochodem. Samoloty z Polski lądują na
lotnisku na Tempelhof (dla posiadaczy biletów lotniczych dojazd autobusem do centrum i z powrotem na lotnisko – bezpłatnie).
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Noclegi: najlepiej zarezerwować przez internet. Wskazując przedział
cenowy i termin, otrzymujemy wykaz wolnych miejsc, a na mapie dokładną lokalizację obiektu: www.berlin-info.de.

Fot.: © Jörg Hackemann - Fotolia.com

Zwiedzanie – informacje i cenniki miejscówek do uprawiania
modnych wśród młodzieży aktywności:
Skatehalle (znajduje się w dzielnicy Fredriechshain, przy Revaler Strasse w południowo-wschodniej części miasta): www.skatehalle-berlin.de
Mellow Park (usytuowany jest na granicy dzielnic Treptow i Köpenick
w południowej części Berlina, An der Wuhlheide 256):
www.mellowpark.de
Punkty widokowe, a zarazem interesujące obiekty:
KaDeWe (z restauracji na ostatnim piętrze roztacza się także ciekawy
widok na Berlin): www.kadewe.de
Kolumna Zwycięstwa (Berliner Siegessäule): www.siegessaeule.de
Reichstag (z elektroniczną recepcją, dla pragnących wejść pod kopułę;
Berliner Reichstagskuppel): www.bundestag.de/besuche/kuppel.html
Katedra berlińska (Berliner Dom): www.berlinerdom.de
Humboldtbox: www.humboldt-box.com
Wieża telewizyjna (Berliner Fernsehturm): www.tv-turm.de
Widokowe loty balonem na uwięzi z Potsdamer Platz:
www.air-service-berlin.de

Fot.: P. Wroński

sportowym. Aby zrealizować plan, wyruszyliśmy w odległe rejony
– do dzielnicy Friedrichshain. Wzdłuż ulicy Revlaer ciągną się tam
stare magazyny. Nie otacza ich płot z tabliczkami „Wstęp wzbroniony!”. Ta strefa tętni życiem, bo tak naprawdę oddano ją dzieciom i młodzieży, organizując tor do jazdy na BMX-ach, przystosowując wielką halę dla rolkarzy i wzmacniając zrujnowane ściany i kominy, tak by można się było po nich bezpiecznie wspinać,
a przy ziemi bulderować. Ba, życie wylewa się nawet na sąsiednie
ulice, przynosząc dekoracje graffiti. Działa tu także jeden z największych berlińskich pchlich targów. A usytuowane w okolicy studia
tatuażu, sklepy i lokale gastronomiczne nastawione są ewidentnie
na klientelę w młodszym wieku i studencką. Oferują modne towary i obfite porcje jedzenia w niskiej cenie, napoje i luz podkreślony odpowiednio dobraną muzyką. Naszym celem była Skatehalle.
Z okazji planowanej wizyty jechały z nami z Polski deskorolki. Fantastycznie wyposażona hala nie zawiodła oczekiwań. Co ciekawe,
dzięki oddzielnej strefie dla fanów BMX-ów, bezpieczeństwo było
w niej daleko większe niż w niejednym z powstających i u nas podobnych przybytków.
W tym miejscu pytanie można odwrócić. Co mają robić dorośli,
gdy dzieci szaleją w hali i nawet nie chcą słyszeć o wyjściu? Jeśli
o mnie chodzi, to z przyjemnością się powspinałem. Tym bardziej,
że nie musiałem targać sprzętu z Polski. Na miejscu jest wypożyczalnia. Podobnie zresztą jak w deskarskiej hali. W obu miejscach
ceny przystępne. I co najciekawsze, panuje nienaganny porządek.
Może to niemiecka cecha wpajana od najmłodszych lat, bo ochroniarzy nigdzie nie widziałem. Albo ich nie było, albo tak zręcznie
wtopili się w tłum.
Dwa dni minęły ani się obejrzeliśmy i nikt z nas się nie nudził.
Przyznać muszę, że nie na wszystkie punkty widokowe się dostaliśmy. Ale to akurat dobrze, bo gdy słyszę pytanie – kiedy jedziemy do Berlina, wiem, że będziemy mieli skąd popatrzeć na miasto.
A i Skatehalle ma ciekawą alternatywę. Stanowi ją Mellowpark. To
całe miasteczko z urządzeniami do przeróżnych aktywności. Będzie
więc gdzie zrealizować punkt drugi recepty. Będzie się gdzie wyszaleć.

Zwiedzanie ułatwi Berliner Welcome Card, 48- lub 72-godzinna ważna
tylko w Berlinie lub w opcji z Poczdamem. Zapewnia zniżki w wysokości
25-50% na bilety na imprezy oraz na atrakcje wyszczególnione w książeczce z mapą centrum i bezpłatne przejazdy środkami komunikacji publicznej w Berlinie oraz Poczdamie. Dorosłemu może towarzyszyć bezpłatnie 3 dzieci do 14. roku życia. Kartę trzeba skasować tak jak bilet
w pierwszym pojeździe (www.berlin-welcomecard.de).

http://www.berlin-info.de

LASST SIE SICH AUSTOBEN >>Der nächste Tag war als
ein Sporttag gedacht. Um den Plan zu realisieren, machten
wir uns auf den Weg in die fern gelegenen Bezirke – in das
Stadtviertel Friedrichshain. An der Revlaer-Straße gibt es alte
Hallen. Sie sind nicht von einem Zaun mit dem Tafel „Eintritt
verboten!“ umgeben. Diese Zone ist voller Leben, weil sie in
Wirklichkeit den Kindern und Jugendlichen zur Verfügung gestellt wurde. Man machte hier eine BMX-Spur, indem man eine
große Halle für Skater gedacht wurde. Die zerstörten Wände
und Schornsteine wurden gestärkt, so dass man sie sicher klettern kann. Sogar die Straßen in der Nachbarschaft scheinen
lebendig zu sein. Es gibt nämlich überall Graffiti-Dekorationen.
Hier befindet sich auch einer der größten Berliner Flohmärkte.
Die in der Umgebung platzierten Tattoo-Studios, Geschäfte
und Restaurants sind vor allem für junge Leute und Studenten
gedacht. Sie bieten moderne Waren und üppige Gerichte zum
niedrigen Preis, Getränke und eine lockere Atmosphäre, die
von einer gut gewählten Musik unterstrichen wird. Unser Ziel
war die Skatehalle. Wegen des geplanten Besuchs nahmen
wir Skateboards mit. Die fantastisch ausgestattete Halle hat
uns nicht enttäuscht. Was die Sache interessanter macht, ist,
dass die Sicherheit in dieser Halle auf einem höheren Niveau
als in den bei uns entstehenden ähnlichen Einrichtungen war.
An dieser Stelle kann man eine umgekehrte Frage stellen. Was
sollen Erwachsene tun, wenn sich die Kinder in der Halle austoben und sie gar nicht verlassen wollen? Mir har das Klettern
Spaß gemacht, umso mehr, dass ich das Gerät nicht aus Polen
schleppen musste. Man kann alles vor Ort ausleihen. Ähnlich
sieht die Situation in der Skateboard-Halle aus. In beiden Orten sind die Preise günstig. Was die Sache noch interessanter
macht, herrscht überall eine große Ordnung. Vielleicht ist es
ein deutscher Charakterzug, der von klein an beigebracht wird.
Ich habe nirgendwo Bodyguards gesehen. Entweder gab es sie
nicht, oder hat man sie einfach nicht sehen können.
Die zwei Tage sind echt schnell verlaufen und keiner hat sich
gelangweilt. Ich muss aber zugeben, dass wir doch nicht alle
Ansichtspunkte erreicht haben. Vielleicht ist es aber doch gut,
weil wenn ich die Frage höre – wann fahren wir nach Berlin,
weiß ich ganz genau, dass sich was findet, wovon aus wir die
Stadt wieder bewundern werden. Auch die Skatehalle hat eine
interessante Alternative: den Mellow-Park. Es ist ein Platz mit
Geräten für verschiedene Aktivitäten. Auf diese Weise wird es
wieder möglich sein, den zweiten Punkt zu realisieren. Wir werden uns wieder austoben können.
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Egzotyczny kraj na antypodach,
kuszący tropik alną przyrodą
i egzotyczną kulturą leży na
kilkunastu tysiącach wysp
opływanych wodami dwóch
oceanów. Na wyspach natomiast
piętrzą się góry o wysokości
bez mała 5 tys. m, z których
spływają wartkie potoki.
Naprawdę trudno wyobrazić
sobie lepsze warunki do
uprawiania wszelkich rodzajów
sportów wodnych.

Indonezja
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Wyspy Indonezji rozciągają się wzdłuż równika przez
5 tys. m. A to nie mało, bo blisko 1/8 obwodu ziemi. By statki nie musiały opływać Ameryki Południowej, kierując się
z Atlantyku na Pacyfik lub odwrotnie, trzeba było wykopać
najdłuższy kanał świata – Kanał Panamski. W Indonezji, wody
obu oceanów mieszają się ze sobą bez żadnych przeszkód na
wysokości należącej do tego kraju wyspy Timor. Prawdziwy raj
dla żeglarzy, surferów i nurków. Jeśli zaś chodzi o przygody na
lądzie, to trzeba sobie zdawać sprawę z faktu, że oprócz wysp
tak znanych i chętnie odwiedzanych, jak Bali, Borneo, Sumatra czy Jawa, w łańcuchu należącym do Indonezji blisko 6 tysięcy, a więc 1/3, jest niezamieszkana. Ba, często nawet niepoznana dokładnie. Piętrzą się na nich górskie masywy porośnięte tropikalnym lasem i szumią wartkie potoki, zapraszając
śmiałków na rafting czy kanioning. Zwiedzanie takich miejsc
wiąże się nierozerwalnie nie tylko z zastrzykiem adrenaliny,
ale niesie posmak odkrywania nowego świata. Indonezja należy z pewnością do ostatnich miejsc na kuli ziemskiej, w których jeszcze jest to możliwe. Żeby zrozumieć, jak niewyczerpane bogactwa przyrody i kultury kryje Indonezja, wyobraźmy
sobie dwa fotogramy. Migawkę z podwodnego świata wyspy
Komodo i z dorzecza Mahakama, gdzie żyją Dajakowie, jeden
z licznych ludów Indonezji. A zdjęć takich jak te, opowiadających różnorodne historie, można przecież wykonać w tym kraju tysiące, bo zasoby przyrody i kultury są w Indonezji niewyczerpane.

ZABAWA Z DELFINAMI >> Komodo, Flores i kilka
mniejszych spośród kilkuset wysp i wysepek archipelagu Nusa
Tenggara (90% z nich to wyspy bezludne), znane są przede
wszystkim dlatego, że żyją na nich warany. Wielkie jaszczury (Varanus komodoensis), zapewne ostatnie na ziemi gady
pochodzące z epoki jurajskiej. Ich ciała osiągają długość 3 m,
a waga dochodzi do 160 kg. Wody oceanu przy brzegach Komodo kryją nie mniej cenne skarby przyrody. Architekturę podwodnego świata tworzy zróżnicowane dno, czasem najeżone
skałami, pełne tajemniczych tuneli, jaskiń i grot, a w innych

kraj wodnych
wyzwań
Paweł Wroński

INDONESIEN – EIN LAND DES WASSERABENTEUERS
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Adventure Indonesia
Jakkarta Ofﬁce:
Jl. Guru Serih 38 Cijantung
Jakarta 13780
Phone (+62 21) 293 833 01 (hunting)

www.adventureindonesia.com

Bali Ofﬁce:
Ruko Kuta Indiah Permal B-18
Jl, Raya Tuban, Kuta – Bali 80361
Phone (+62 361) 916 60 61

info@adventureindonesia.com

Explore Indonesia with the leading and trusted local tour operator to:

PAPUA: Baliem Valley, Korowai Tree House & Asmat Tribes

Flores & Komodo Islands
miejscach piaszczyste. Niczym pałac z „Baśni tysiąca i jednej
nocy” jawi się w głębinach rafa koralowa – ostoja życia niezliczonych gatunków zwierząt. Krążące w jej rejonie ławice
małych ryb spłoszy nieraz nadpływający rekin. Takie spotkanie, choć w zasadzie niegroźne, zawsze jednak budzi dreszcz
emocji wśród nurków. Potężne żółwie, tak nieporadne na lądzie, w wodzie okazują się sprawnymi i wszechstronnymi pływakami. Najbardziej jednak cieszy kontakt z delfinami. Napotkawszy człowieka, towarzyszą mu chętnie, zapraszając mową
i gestami do zabawy. Nie należy odmawiać, zanim odpłyną ze
słowami „Cześć i dzięki za ryby”, jak przestrzega w swej humorystycznej trylogii „Autostopem przez Galaktykę” Douglas
Adams. Wyspy Komodo, Rinca i Padar oraz wiele mniejszych
w sąsiedztwie wraz z opływającymi je wodami tworzą Park
Narodowy Komodo, uznany za rezerwat biosfery i wpisany
na listę światowego dziedzictwa przyrody UNESCO w 1986 r.

REJS PRZEZ KRAINĘ ŁOWCÓW GŁÓW >> Zgoła odmienny klimat i scenerię, a także rodzaj i cel podróży oferuje
rejs rzeką Mahakam na wyspie Borneo. Rzeka ta ma 760 km
długości, a przez ludność lokalną nazywana jest Kutai. Źródła bierze w górach Kapuas Hulu, których grzbietem przebiega granica Indonezji i Malezji. U ujścia do Cieśniny Masakarskiej Mahakam tworzy rozległą deltę. Jej dorzecze zamieszkuje

EIN UNGEWÖHNLICHES LAND AUF ANTIPODEN
VERFÜHRT MIT TROPISCHER NATUR UND
EXOTISCHER KULTUR. ÜBER MEHRERE TAUSEND
INSELN VERTEILT, WIRD DAS LAND VON ZWEI
OZEANEN UMGEBEN.BERGEN, DIE BIS ZU EINER
HÖHE VON 5 TAUSEND METER RAGEN UND
FLIESSENDE BÄCHER - BESSERE BEDINGUNGEN
FÜR WASSERAKTIVIÄTEN KANN MAN KAUM
WUSCHEN:

Bali

Die indonesischen Inseln erstrecken sich 5000 Kilometer
entlang des Äquators, was fast ein Achtel des Erdumfangs
beträgt. Damit die vom Atlantik zum Pazifik (oder umgekehrt) fahrenden Schiffe die Südafrika nicht umsegeln
müssten, wurde der längste Kanal der Welt - Panamakanal
- gebaut. In Indonesien werden die Wässer von den beiden
Ozeanen in der Nähe von Timora Insel miteinander gemischt. Diese Gegend ist ein als wahres Paradies für Segler,
Surfer und Taucher. Wenn es um Abenteuer auf dem festen
Land geht, hat Indonesien viel mehr als meist besuchte Inseln wie Bali, Borneo, Sumatra oder Java zu bieten. 6000
Tausend Inseln, also ein Drittel der indonesischen Inselkette,
ist unbewohnt oder sogar noch nicht erforscht. Die bis zum
Himmel ragenden und mit Tropenwald bewachsenen Berge
in Verbindung mit fließenden Bächen lockern Rafting und

Orangutan tours, Borneo

Toraja tribe, Sulawesi
Members of:
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lud Dajaków (Djaków). Jedną z ponad 300 żyjących na Borneo
grup etnicznych tworzy dziś około 6 mln ludzi (populacja całego kraju, czwartego pod względem liczby ludności na świecie, sięga niemal 250 mln). Podstawowym zajęciem Dajaków
było od wieków rolnictwo, uprawa ryżu, kukurydzy, manioku
oraz rybołówstwo i łowiectwo. Budzącą grozę sławę „łowców
głów” przyniósł im kultywowany przez pokolenia obyczaj preparowania czaszek pokonanych wrogów. Kolonialne władze
Indonezji starały się niegdyś zasiedlić Borneo kolonistami z innych, przeludnionych wysp. Niestety Dajakowie nie przywitali ich serdecznie, a głowa niejednego z przesiedleńców trafiła
między przechowywane z pietyzmem trofea miejscowych plemion. Władze próbowały z tym walczyć, skazując Dajaków na
banicję i przesiedlając ich na Nową Gwineę. Była to jednak
walka z wiatrakami. Zaprzestano więc przysyłania na Borneo
osiedleńców i dano spokój Dajakom. To, czego nie udało się
przeprowadzić siłą, dokonało się z czasem samoistnie. Współcześni przedstawiciele wojowniczego ludu kultywują język,
muzykę i tańce. Na czas festiwali zakładają tradycyjne stroje,
a wojownicy zabierają tarcze i włócznie. Jednak na co dzień
korzystają tak jak my z globalnych mediów, a żyjąc w coraz
większym stopniu z turystyki, chętnie witają przybyszów, prezentując swoją oryginalną kulturę i historię. I głów już ani nie
ścinają, ani nie preparują. Rejs od osady do osady odbywa się
w zmiennej scenerii. W dolnym biegu Mahakam płynie powoli i rozlewa się szeroko. W górnym – wąska i burzliwa rzeka
przebija się śmiałymi przełomami, a skalne warstwy spiętrzają
ją, tworząc malownicze progi. Otoczenie zaś niczym rafa koralowa w oceanicznych głębinach mieni się tysiącami barw, którymi migocą pióra ptaków, skrzydła motyli i płatki kwiatów.
Nic dziwnego, Borneo jest jednym z najbarwniejszych miejsc
na naszej planecie. Na tej właśnie wyspie w rezerwacie florystycznym Kersik Luway od kwietnia do grudnia zakwita ponad
5 tys. orchidei 27 różnych gatunków, w tym niezwykle rzadkie
i cenne czarne orchidee.
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Kanufahrt-Fans an. Solche Abenteuer garantieren nicht nur
einen Adrenalinstoß, sondern geben den Draufgängern die
Möglichkeit, eine neue Welt entdecken zu können. Indonesien gehört zu den wenigen Ländern auf der Erde, in denen
es diese Möglichkeit noch gibt. Um das Reichtum der Natur
und Kultur dieser Region besser zu verstehen, soll man sich
zwei Bilder vorstellen. Das eine Bild zeigt die Unterwasserwelt der Komodo- Inseln, das zweite –Einzugsgebiet des
Mahakam, von dem Stamm der Dayak bewohnt. Der Anzahl
von wunderschönen Bildern sind keine Grenzen gesetzt, da
die exotische Kultur sowie Eigenart und Schönheit der Natur
Indonesiens immer wieder genossen werden können.

MIT DELFINEN TOBEN >> Komodo, Flores und einige kleinere Inseln im Nusa Tenggara-Archipel, in dem 90
% dort gelegenen Inseln unbewohnt bleibt, sind vor allem
durch ihre berühmt-berüchtigten Komodo-Warane bekannt
geworden. Mit Maximallängen von drei Metern bei einem
Gewicht von fast 160 kg sind die Warane die größten gegenwärtig lebenden Echsen. Darüber hinaus sind sie auch
die letzten Reptile auf der Erde, die ihren Ursprung in der
Jurazeit hatten. Im Indischen Ozean, in der Nähe der Komodo-Inseln, sind genauso wertvolle Naturschätze zu finden.
Die Struktur der Unterwasserwelt wird von einem differenzierten Boden geprägt: manchmal sandig, manchmal ein
mysteriöses, mit Felsen gespicktes Labyrinth von Tunneln,
Grotten und Höhlen. Das märchenhafte Korallenriff ist Lebensraum von unzähligen Tierarten. Ein Schwarm von kleinen Fischen flüchtet vor Hai. Solch ein Treffen, obwohl de
facto nicht gefährlich, wird jedem Taucher einen Schauder
über den Rücken jagen. Massive Schildkröten, die sich an
Land so ungeschickt anstellen, werden im Wasser zu exzellenten Schwimmmeistern. Den größten Spaß bietet aber die
Begegnung mit Delphinen. Sie leisten gerne Gesellschaft
und laden mit Gesten und ihrer eigenen Sprache zum Spiel

ein. Ein Nein werden diese Tiere nicht als Antwort akzeptieren, zumindest bis sie sich von uns mit dem Gruß „ Macht’s
gut und danke für den Fisch“ verabschieden, wie Douglas
Adams in seinem humoristischen Roman „Per Anhalter
durch die Galaxis“ beschriebt. Komodo, Rinca und Padar
und weitere Nachbarinseln mit sie umströmenden Gewässern bilden zusammen den Komodo-Nationalpark. 1986
wurde er von der UNESCO als Weltnaturerbe anerkannt.

KREUZFAHRT DURCH DAS LAND DER KOPFJÄGER >> Wieder ein anderes Ambiente bietet die
Kreuzfahrt auf dem Mahakam Fluss auf der Borneo-Insel.
Dieser 760 km lange Fluss, hat seinen Ursprung in Kapuas
Hulu-Bergen, an der Grenze zwischen Indonesien und Malaysia. Kutai, wie der Fluss von den Einheimischen genannt
wird, bildet an der Mündung der Straße von Makassar ein
ausgedehntes Delta. Die Region wird von dem Stamm der
Dayak bewohnt. Zu diesem Volksstamm, einem von 300
Stämmen auf Borneo, zählen etwa 6 Millionen Angehörige. (Indonesien, mit seinen fast 250 Mio. Bewohnern ist
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nach der Einwohnerzahl der viertgrößte Staat der Welt).
Die grundlegende Tätigkeit der Dayak lag seit Jahrhunderten in der Landwirtschaft, im Anbau von Reis, Korn
und Maniok sowie im Fischfang und in der Jagd. Die Dayak wurden insbesondere deshalb bekannt, weil sie über
Generationen das Ritual der Kopfjagd praktizierten. Die
kolonialen Behörden Indonesiens hatten vor, die Borneo
Insel mit den Bewohnern anderer, übervölkerter Inseln zu
besiedeln. Dayak waren alles andere als gastfreundlich –
Schädel von vielen neu angekommenen Kolonisten wurden zu den Stammtrophäen. Zur Strafe wurden die Dayak
zwangsläufig nach Neuguinea übersiedelt. Es erschien
aber als ein Kampf gegen Windmühlen und die Behörden
hörten auf, die Siedler nach Borneo zu schicken. Somit
hatten die Dayer endlich ihre Ruhe. Die zeitgenössischen
Dayak pflegen ihre Sprache, Musik und Tänze. Während
der Veranstaltungen tragen sie traditionelle Kleidung und
die Krieger halten ihre Schilde und Spieße. Im alltäglichen
Leben haben die Dayak aber einen breiten Zugang zu moderner Technik. Da sie im immer größeren Ausmaß von
Tourismus leben, sind alle Reisenden auf Borneo herzlich
willkommen. Statt die Gäste zu enthaupten, zeigt man ihnen gerne die Kultur und Geschichte der Insel. Die Kreuzfahrt auf dem Fluss ähnelt einem Kaleidoskop: im unteren
Gang fließt der Makaham langsam und breit. Im oberen
Gang wird der Fluss plötzlich schmal und stürmisch und,
von Felsen gestaut, schafft malerische Schwellen. Die
Gegend, wie ein Korallenriff, schillert in tausenden Farben von Vogelfedern, Schmetterlingsflügeln und Blütenblättern. Kein Wunder, dass Borneo eine der buntesten
Ecken der Welt ist. Eine weitere farbenreiche Sehenswürdigkeit ist Kersik Luway - ein Pflanzenreservat, in dem zwischen April und Dezember über 5 000 Orchideen von 27
Sorten blühen. Darunter sind auch sehr rare und wertvolle
schwarze Orchideen zu bewundern.

Dojazd: z Warszawy do Denpasar, stolicy Bali, można lecieć z Qatar Airways
(cena ok. 4400 zł w dwie strony), LOT-em (od 3700 zł) lub KLM (od 3500 zł).
Waluta: rupia indonezyjska IDR (1 PLN – 2880 IDR).
Wiza: 30-dniowa turystyczna (jednokrotnego wjazdu) kosztuje 25 USD. Można ją kupić po przylocie na lotnisku w Denpasar albo w Ambasadzie Republiki Indonezji w Warszawie; ul. Estońska 3/5; tel. (22) 617 51 79, (22) 617 51 08.
Anfahrt: Flug von Warschau nach Denpasar, Hauptstadt Balis mit Qatar Airways (Hin- und Rückflug für ca. 1150 €), LOT (ab 884 €) oder KLM (ab 837 €).
Währung: Indonesische Rupien IDR (1 EUR – 12,875 IDR).
Visum: Ein 30-Tage-Touristenvisum (für einmalige Einreise) kostet 25 USD. Es
kann direkt nach der Einreise am Flughafen in Denpasar oder in der Indonesischen Botschaft in Berlin erworben werden; Lehrter Str. 16-17, 10557 Berlin, Tel. : 030-47807

www.indonesianembassy.pl
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Paweł Wroński

Mazowsze dla turysty
MASOWIEN FÜR TOURISTEN
Przegląd ofert turystycznych objętych patronatem Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, szlaków
tematycznych, programów edukacyjnych, gier terenowych, wycieczek i cyklicznych imprez kulturalnych, adresowanych zarówno do turystów indywidualnych, jak
i grup zorganizowanych, pokazuje, jak ogromny potencjał kryje w sobie centralny region Polski. Władze samorządowe, lokalne organizacje turystyczne i komercyjne biura podróży czerpią inspiracje z historii i folkloru.
Idą tropem filmowych postaci. Kuszą nas klimatem świątecznych obyczajów i aromatem tradycyjnych potraw. To
tylko fragment mozaiki, jaką tworzą propozycje wycieczek po Mazowszu inspirowanych ideą „Mody na Mazowsze”. Są wśród nich oferty tańsze, niskobudżetowe
i oferty luksusowe. Przygoda, rozkosze stołu i relaks w
SPA przeplatają się w nich tak, że każdy znajdzie coś dla
siebie, zarówno latem, jak wiosną, jesienią czy zimą. Bo
„Moda na Mazowsze” trwa cały rok!

Die Übersicht der touristischen Angebote, die unter die Schirmherrschaft der Masowischen Regionalen Tourismusorganisation genommen wurden, der Themenrouten, Bildungsprogramme, Geländespiele, Ausflüge und regelmäßigen kulturellen Veranstaltungen,
die sich sowohl auf Individualreisende, als auch auf Gruppen beziehen, zeigt das enorme Potenzial der zentralen Region Polens. Lokale Behörden, lokale Tourismusorganisationen und kommerzielle Reisebüros lassen sich von der Geschichte und Folklore inspirieren. Sie folgen den Spuren der Filmhelden. Sie verführen uns mit
der weihnachtlichen Atmosphäre der Sitten und Aromen der traditionellen Gerichte. Es ist nur ein Teil des Mosaiks, das die Vorschläge für Ausflüge in Masowien bilden, die von der Idee „Masowien ist in” inspiriert wurden. Man kann unter anderem billigere,
sowie luxuriöse Angebote finden. Abenteuer, leckere Gerichte und
Entspannung in den Gesundheits- und Wellness-Einrichtungen gehören dazu, so dass jeder was für seinen Geschmack finden kann,
sowohl im Sommer, als auch im Frühling, Herbst oder Winter. Denn
„Masowien ist in” das ganze Jahr hindurch!

www.mrot.pl, www.mazowsze.travel
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Z Chopinem na Mazowszu

Mit Chopin in Masowien

Pięciodniowe zwiedzanie Mazowsza zainspirowane chopinaliami zawiera ofertę skierowaną do grup zorganizowanych, polskich i zagranicznych. Wędrówka śladami Fryderyka Chopina zaczyna się w Warszawie.
Program wycieczki obejmuje krótkie spacery śladami Fryderyka Chopina po stolicy i Płocku, zwiedzanie Żelazowej
Woli – miejsca urodzenia kompozytora, unikalnego obronnego kościoła w Brochowie, w którym brali ślub
jego rodzice, i gdzie on sam został ochrzczony. W programie zwiedzania Płocka jest m.in. zwiedzanie Muzeum Mazowieckiego, które szczyci się największymi w Polsce zbiorami sztuki secesyjnej, wizyta w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
i w bazylice katedralnej z grobowcem
władców Polski. Wieczory warszawskie zakończą spektakle w operze i Filharmonii Narodowej. Z atrakcji kulturalnych przewidziane jest także zwiedzanie Muzeum Wsi Mazowieckiej – skansenu w Sierpcu
– oraz udział w warsztatach wypieku chleba i wykonywania świec z wosku pszczelego w gospodarstwie ekologicznym. Nie zabraknie też zajęć na świeżym powietrzu – kuligu z ogniskiem i ślizgawki (sztuczne lodowisko w Płocku),
a także relaksu w SPA.

Die Besichtigung Masowiens in fünf Tagen, auf den Spuren von
Chopin, enthält ein Angebot, das an polnische und ausländische organisierte Gruppen gerichtet ist. Die Wanderung auf
den Spuren von Friedrich Chopin beginnt in Warschau.
Das Programm umfasst die Besichtigung der Hauptstadt Polens und Płock, sowie Żelazowa Wola,
wo sich das Geburtshaus des Komponisten
und eine einzigartige Verteidigungskirche in
Brochów befindet, wo auch seine Eltern geheiratet haben, und wo er getauft wurde.
Im Programm der Besichtigung von Płock
steht u.a. der Besuch im Museum Masowiens, das die größte Sammlung von polnischen Jugendstilwerken bietet, der Besuch des Sanktuariums der Göttlichen Barmherzigkeit, der Dombasilika mit dem Grab von
polnischen Herrschern. Die Warschauer Abende werden mit Spektakeln in der Oper und dem
Nationalen Philharmonie beendet. Was die kulturellen Aktivitäten betrifft, wird auch die Besichtigung des
Museums des Dorfes Masowiens vorgesehen - des Freilichtmuseums in Sierpc und die Teilnahme an Workshops für Brotbacken, sowie die Herstellung von Bienenwachskerzen auf einem
Bio-Bauernhof. Es wird auch nicht an Outdoor-Aktivitäten fehlen
– Schlittenfahrt mit Lagerfeuer und Eislaufen (Eishalle in Płock),
sowie Entspannung in den Gesundheits- und Wellness-Einrichtungen werden vorgesehen.

Więcej informacji:

Für mehrere Informationen

ChopinTravel.pl
ul. Przemysłowa 20, 09-400 Płock
tel. 668 165 888, 728 486 311
e-mail: info@chopintravel.pl
www.chopintravel.pl

www.mrot.pl

Warszawska
Informacja Turystyczna
www.warsawtour.pl
e-mail: info@warsawtour.pl
tel. (22) 194 31

Lokalna Organizacja Turystyczna
MAZOWSZE CHOPINA
ul. Warszawska 115, 96-500 Sochaczew
tel. 609 684 697
e-mail: lot@mazowszechopina.pl

www.mazowsze.travel
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Szlakiem
Książąt Mazowieckich

Auf den Spuren von Herzögen
von Masowien

Program adresowany głównie do gimnazjalistów. Zimowe wycieczki odbywają się pod hasłem „Blaski i mroki średniowiecza”,
a latem uczestnicy biorą udział w grze terenowej „Rycerska wyprawa po skarb”.

Das Programm wird hauptsächlich an Schüler gerichtet. Wintertouren finden unter dem Motto „Licht und Schatten des Mittelalters” statt. Im Sommer nehmen sie am Geländespiel „Ritterkreuzzug – auf der Suche nach dem Schatz” teil.

Podczas wycieczki zimowej Puszcza Biała odkryje skrywane
w swych ostępach tajemnice. Strażnik grodu książąt mazowieckich zabierze uczestników w świat dawnych władców Mazowsza, intryg knutych na dworze, w czasy księżnej Anny i do klasztoru, w którego katakumbach zmarli złożeni przed wiekami wyglądają tak, jakby spoczęli tam wczoraj. Potem bartnicy z Puszczy Białej zaproszą na degustację miodów. Na trasie wycieczki:
Ostrów Mazowiecka, Brok, Liw i Węgrów.

Während der Wintertour enthüllt die Weiße Heide ihre verborgenen Geheimnisse in ihren Walddickichten. Der Wächter des
Schlosses der Herzögen von Masowien wird die Teilnehmer in die
Welt der alten Herrscher von Masowien, geschmiedeten Intrigen
am Hof, in Zeiten von Prinzessin Anna und ins Kloster nehmen, in
dessen Katakomben die Verstorbenen so aussehen, als ob sie dort
gestern begraben worden wären. Danach laden die Imker der Weißen Heide zur Verkostung vom Honig. Im Programm stehen folgende Ausflüge: Ostrów Mazowiecka, Brok, Liw i Węgrów.

Wariant letni to dwudniowa wycieczka połączona z terenową
grą przygodową. Zadaniem uczestników jest odnalezienie skarbu książąt mazowieckich – wyzwanie godne rycerza, bo żeby
pokonać przeszkody, trzeba się wykazać hartem ducha i prężnością umysłu.
Pomocą służy wprawdzie zaszyfrowana mapa, ale i tak trzeba
stanąć do walki w turniejowych szrankach. Na tej trasie: Błonie,
Sochaczew, Sanniki, Płock, Czerwińsk nad Wisłą i Zakroczym.

Im Sommer findet ein zweitägiger Ausflug statt, der mit einem Geländespiel verbunden ist. Die Teilnehmer haben die Aufgabe, den
Schatz der Herzöge von Masowien zu finden - eine Herausforderung würdig eines Ritters, weil man viele Hindernisse überwinden
und die innere Stärke und Lebenskraft zeigen muss.
Eine verschlüsselte Karte kann hier behilflich sein, aber man muss
trotzdem im Turnier kämpfen. Auf dieser Strecke: Błonie, Sochaczew, Sanniki, Płock, Czerwińsk an der Weichsel und Zakroczym.

Więcej informacji:

Für mehrere Informationen

Daniel Sukniewicz
Projektant i Koordynator Szlaku
Szlak Książąt Mazowieckich
tel. 502 589 209
e-mail: dsukniewicz@szlakksiazat.pl

www.mrot.pl

28-31 Mazowsze4 str.indd 30-31

Organizator: Euro-Pol Travel
ul. Marszałkowska 140
00-061 Warszawa
tel. (22) 828 03 30 lub (22) 827 99 58
e-mail: centrum@europoltravel.pl

Warszawska
Informacja Turystyczna
www.warsawtour.pl
e-mail: info@warsawtour.pl
tel. 22 194 31

www.mazowsze.travel
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Industrielles Masowien

Industrielles Masowien

Program obejmuje wyjątkowe w skali europejskiej zabytki
przemysłowe usytuowane na Mazowszu.
Odkrycie w latach 70. XX w. Mazowieckiego Centrum Metalurgicznego było nie lada sensacją. Okazało się, że w starożytności Milanówek, Biskupice koło Brwinowa, Brwinów, Pęcice
i Parzniew koło Pruszkowa były największymi osadami hutniczymi w Europie. W Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie eksponowane są
oryginalne zabytki pochodzące z wykopalisk, a także mapy poglądowe i zdjęcia z wykopalisk (www.mshm.pl).
Żyrardowska osada fabryczna to symbol boomu przemysłowego z przełomu XIX i XX w. Zachowała się w 95%, a dziś na
jej terenie znów rozkwitły manufaktury i warsztaty produkujące tkaniny. W Sklepie Wokulskiego, zaaranżowanym przez
scenografów filmu „Lalka” w dawnej przędzalni, można kupić
wyroby z żyrardowskiej Fabryki Lnu (www.lensklep.pl; www.
polskilen.pl).
Na lniane zakupy zaprasza również położony nieopodal Lniany
Zaułek (www.lnianyzaulek.com).
Muzeum Motoryzacji i Techniki w Otrębusach gromadzi samochody osobowe, ciężarowe, autobusy, samoloty, wózki dziecięce, rowery, motocykle, a także sprawne czołgi. Łącznie ma ok.
300 zabytkowych pojazdów, m.in.: ZIS, kabriolet Józefa Stalina, mercedes 170V Lody Halamy, auta, którymi jeździli Elvis Presley, Marilyn Monroe czy Jan Kiepura. Najstarszym pojazdem jest amerykański
traktor Titan z 1895 r., a najstarszym autem osobowym – fiat z 1919 r.
Muzeum jest największą placówką tego typu w kraju i jedną z największych w Europie (www.muzeum-motoryzacji.com.pl).

Das Programm umfasst auf europäischer Ebene einzigartige Industriedenkmäler in Masowien. Die Entdeckung des Metallurgisches Zentrums in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts war eine Sensation. Es
stellte sich heraus, dass Milanówek, Biskupice in der Nähe von Brwinów, Brwinów, Pęcice und Parzniew in der Nähe von Pruszków im Altertum die in Europa größten metallurgischen Siedlungen waren. Im
Museum der Altertümlichen Hüttenindustrie Masowiens in Pruszków,
das nach der Stefan Woyda benannt wurde, sind Originaldenkmäler
aus den Ausgrabungen, sowie informatorische Karten und Bilder von
den Ausgrabungen ausgestellt (www.mshm.pl).
Die Fabriksiedlung von Żyrardów ist ein Symbol für den industriellen
Aufschwung vom späten 19. und frühen 20. Jahrhundert. Sie ist zu
95% erhalten geblieben. Heute blühen hier wieder die Manufakturen und Werkstätte, die Gewebe herstellen. Im Wokulski-Laden, der
von Szenographen des Filmes „Die Puppe” in der ehemaligen Spinnerei angeordnet wurde, kann man Produkte aus der Żyrardów-Leinfabrik (www.lensklep.pl; www.polskilen.pl) kaufen. Die Leingasse
(www.lnianyzaulek.com), die sich in der Nähe befindet, lädt zum Einkaufen ein.
Das Motor- und Technikmuseum in Otrebusy beherbergt PKWs, LKWs,
Busse, Flugzeuge, Kinderwagen, Fahrräder, Motorräder und funktionsfähige Panzer. Es hat insgesamt etwa 300 historische Fahrzeuge, darunter: ZIS, das Cabrio von Joseph Stalin, den 170V Mercedes von
Loda Halama, Autos, mit denen Elvis Presley, Marilyn Monroe oder Jan
Kiepura fuhren. Das älteste Fahrzeug ist ein amerikanischer Titan-Traktor aus dem Jahre 1895, und der älteste PKW – ein Fiat aus dem 1919.
Das Museum ist die größte Einrichtung ihrer Art im Land und eine der
größten in Europa ( www.muzeum-motoryzacji.com.pl).

Więcej informacji:

Für mehrere Informationen

BT „Elentour”:
ul. 1-go Maja 10, 96-300 Żyrardów, tel. (46) 855 26 92
e-mail: elentour@isko.net.pl, www.elentour.com

www.mrot.pl

Warszawska Informacja Turystyczna
www.warsawtour.pl
e-mail: info@warsawtour.pl, tel. (22) 194 31

www.mazowsze.travel

16.03.2013 23:58

32

podróże z pomysłem

Erholungsindeen

33

PROGRAM POBYTU WEDŁUG WŁASNYCH UPODOBAŃ >> Gospodarze zachodniej części Mazur pragną wyeksponować swoje atrakcje i przyciągnąć turystów. Przygotowali w tym celu atrakcyjną ofertę pakietów turystycznych,
określonych roboczymi nazwami: wiejski, aktywny, kulturalno-historyczny, zdrowie i uroda oraz edukacyjny. Wszystkie
pojawią się w internecie na stronach Zachodniomazurskiej
Lokalnej Organizacji Turystycznej jeszcze przed tegorocznymi
wakacjami. Nowatorskie jest w nich przede wszystkim to, że
klient będzie mógł sam modyfikować pakiet już na etapie zamówienia. Stworzy program pobytu na miarę swoich upodobań i wymagań, nie odchodząc od komputera. Idealna oferta
dla każdego, kto pragnie dobrze przygotować się do urlopu.
Pożyteczna także dla tych, którzy dopiero szukają inspiracji.
Zaistniała dzięki porozumieniu 17 podmiotów – władz samorządowych (Ostródy i powiatu ostródzkiego) z przedsiębiorcami prywatnymi i różnorodnymi organizacjami związanymi
z obsługą ruchu turystycznego (hoteli, gospodarstw agroturystycznych, restauracji, wypożyczalni sprzętu wodnego itp.).
Żeby z niej skorzystać, wystarczy śledzić informacje w portalu
www.mazury-zachodnie.pl i dokonać wyboru.

Stare miasto w Olsztynie / Allenstein – Altstadt

Paweł Wroński

Zachodnie
Na Zachodnich Mazurach każdy znajdzie

MNÓSTWO ATRAKCJI>>Inscenizacja wielkiej bi-

coś dla siebie. Gospodarze regionu zadbają

twy z zakonem krzyżackim na grunwaldzkich polach.
Kanał Ostródzko-Elbląski, którego odcinek między Maldytami a Elblągiem słynie z niezwykłych rozwiązań hydrotechnicznych, a zwłaszcza z napędzanego siłą wody
systemu do holowania statków po trawie pomiędzy jeziorami Pniewo i Drużno, w których poziomy wody różnią się o 100 m. Jezioro Jeziorak – najdłuższe w kraju,
bo rozciągające się na 27,5 km. Nazywane mazurskimi Bieszczadami Wzgórza Dylewskie sięgające 312 m
n.p.m. Muzeum Kopernika we Fromborku z nowoczesnym Planetarium, w którym można poznawać tajem-

zarówno o tych, którzy kochają sport i lubią
wypoczywać aktywnie, jak i o tych, którzy
pasjonują się historią i chcą zwiedzać
zabytki, których tu nie brakuje. Nie zawiodą
się ci którzy pragną zadbać o zdrowie
i urodę, ani ci, którzy cenią sobie uroki
spokojnego wiejskiego wypoczynku.
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Fot.: © lexmomot - Fotolia.com

Mazury
w pakietach na miarę

nice nieba. Zamki krzyżackie w Malborku i w Nidzicy. Wilczy Szaniec w Gierłoży. Sanktuaria Maryjne w Gietrzwałdzie i Świętej Lipce. Mekka wielbicieli muzyki country, czyli Mrągowo. Olsztynek z malowniczym skansenem, popularna wśród wodniaków Iława oraz Olsztyn – stolica Warmii
i Mazur z długą historią i wspaniałymi zabytkami. Cieszące
się międzynarodowym uznaniem imprezy organizowane w
Starych Jabłonkach: muzyczna „Sielawa Blues” oraz sportowa – mistrzostwa świata w siatkówce plażowej „Swatch Beach Volley World Tour”. To tylko najgłośniejsze atrakcje Mazur
Zachodnich, w powszechnej świadomości utożsamiane z Mazurami w ogóle.

Katedra we Fromborku / Frauenburg – Dom
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Zamek w Nidzicy / Schloss in Neidenburg

Sanktuarium Maryjne w Gietrzwałdzie / Mariensanktuarium in Dietrichswalde

Westmasuren in Paketen nach Maß
In den Westmasuren findet jeder etwas
für sich. Die Wirtsleute von der Region
sorgen sowohl für die, die Sport lieben
und sich aktiv gerne erholen, als auch für
die, die sich für Geschichte begeistern und
die zahlreichen Denkmälern besichtigen
wollen, aber sie bieten Attraktionen auch
für die an, die Gesundheit und Schönheit
schätzen und auch für die Genießer der
ruhigen ländlichen Erholung.
UNMENGE AN ATTRAKTIONEN>> Inszenierung der
großen Schlacht mit dem Ritterorden auf den Schlachtfeldern bei Tannenberg. Kanal Olbing-Osterode, dessen
Strecke zwischen Maldeuten und Elbing für die ungewöhnlichen hydrotechnischen Lösungen berühmt ist, insbesondere vom Kanalsystem mit dem Wasserturbinenantrieb,
das zum Transport von Schiffen auf Schienenwagen über
Land zwischen Pinausee und Drausensee dient, in denen
die Wasserspiegel sich um 100 Metern unterschieden.
Der Geserichsee – der längste See in Polen, der sich über
eine Fläche von 27,5 km erstreckt. Kernsdorfer Höhen mit
dem höchsten Punkt von 312 m ü.d.M. sind als masurische
Beskiden bezeichnet. Das Nikolaus-Copernicus-Museum in
Frauenburg mit dem modernen Planetarium, in dem man die
Geheimnisse des Himmels entdecken kann.
Die Orderritterschlosse in Marienburg und Neidenburg.
Wolfschanze in Görlitz (Gierłoża). Das Mariensanktuarium in
Dietrichswalde und in Heiligelinde. Mekka von Liebhabern
der Country-Musik, d.h. Mrągowo. Hohenstein mit malerischem Freilichtmuseum, unter den Wassersportlern Eylau
und Allenstein beliebig – Hauptstadt von Ermland-Masuren
mit langer Geschichte und wunderschönen Denkmälern. In
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Altfinken wird die international anerkannte Musik-Veranstaltung „Sielawa Blues“ und Beachvolleyball-Weltmeisterschaft
„Swatch Beach Volley World Tour“ organisiert. Das sind nur
die bekanntesten Attraktionen von Westmasuren, die im allgemeinen Bewusstsein mit Masuren identifiziert sind.

PROGRAMM DES AUFENTHALTS NACH EIGENEM
ERMESSEN>>Die Wirtsleute des westlichen Teils von
Masuren möchten ihre Attraktionen zur Schau stellen und
den Kunden damit anlocken. So bereiten sie ein günstiges
Angebot von touristischen Paketen zu diesem Zweck vor,
die durch den folgenden Stichwörter bestimmt sind: ländlich, aktiv, kulturhistorisch, Gesundheit und Schönheit und
Bildungsattraktionen. Alle erscheinen auf den Internetseiten von Westmasurischen Lokalen Tourismusorganisation
(Zachodniomazurska Lokalna Organizacja Turystyczna –
ZLOT) noch vor diesjährigen Sommerferien. Das Innovative
ist dabei vor allem die Tatsache, dass der Kunde alleine das
Paket schon auf der Bestellungsetappe modifizieren kann.
Er kann das Programm seines Aufenthalts je nach Belieben
und Anforderungen modifizieren, ohne sich vom Computer
zu entfernen. Ein ideales Angebot für jeden, der sich gut auf
seinen Urlaub vorbereiten möchte. Es ist auch für diejenigen
Personen nützlich, die erst nach der Inspirationsquelle suchen. Das Angebot entstand dank der Vereinigung von 17
Subjekten – regionalen Gebietskörperschaften (von Osterode und Landkreis Osterode) mit den privaten Unternehmern
und verschiedenartigen Organisationen, die mit der Bedienung von dem Tourismus (Hotels, Ferienbauernhöfe, Restaurants, Ausleihen von Wasserausrüstung, etc.) verbunden
sind. Um das Angebot in Anspruch zu nehmen, reicht es nur,
die Informationen im Portal www.mazury-zachodnie.pl zu folgen und dann nur die Entscheidung zu treffen.
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Pod koniec 2014 r. jedną z największych
atrakcji turystycznych Podlasia stanie się
pierwszy element Parku
Historycznego „Trylogia” w Mielniku.
Będzie nim Stanica chreptiowska. Docelowo w całym parku, na ponad 20 ha, będzie można zobaczyć m.in. dwór Oleńki, wieś Wołmontowicze, stanice Chreptiów i Czehryń, a nawet Dzikie Pola
i Czarci Jar. Staniemy tutaj oko w oko z bohaterami Sienkiewiczowskiej „Trylogii”. Duża w tym zasługa filmowców. Studio filmowe
„Zodiak Jerzy Hoffman Film Production” ofiarowało dla tworzącego
się Parku rekwizyty z filmowych adaptacji „Trylogii”, w tym kostiumy głównych postaci i zbroje husarskie.

Trylogia
w Mielniku

Alina Ert-Eberdt

HISTORISCHES PARK TRILOGIE IN MIELNIK
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ĆWICZENIA W STRZELANIU Z KUSZY >> Jako pierwsza
powstanie Stanica chreptiowska, której budowa już ruszyła. Zarząd województwa podlaskiego przeznaczył na ten pierwszy etap
budowy Parku Historycznego „Trylogia” w Mielniku prawie 27 mln
złotych.
Twórcy parku zamierzają połączyć tradycyjne sposoby wystawiennicze, interaktywne działania mające na celu niemal dosłowne
„wczucie” się zwiedzającego w rzeczywistość XVII w, z ultranowoczesnymi rozwiązaniami multimedialnymi, potęgującymi wszystkie
doznania. Na przykład chętni będą mogli włożyć czapki à la pan
Kmicic albo kubraczek à la Oleńka. Przechadzając się w takim stroju
po majdanie, poczują się jak postacie z dawnych czasów. Zwłaszcza że mijając chatę żołnierską, zaglądając do kuźni czy do stajni,
zobaczą animatorów w ubiorach z epoki, odgrywających role żołnierzy, kowali, stajennych… W programie zwiedzania znajdą się
warsztaty pozwalające lepiej poznać ówczesne życie. Tematyka zajęć obejmie i lepienie garnków, i robienie nici, i udział w szkoleniu
wojskowym. Prawdziwymi atrakcjami mają szansę stać się musztra
rycerska, ćwiczenia w strzelaniu z łuku i kuszy, a także nauka pisania gęsim piórem.
ULTRANOWOCZESNA MAKIETA >> Multimedia będą zachwycać pod dachem. Zostaną one wykorzystane m.in. w makiecie dawnej Rzeczpospolitej. Jak zapowiadają projektanci, tak no-
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Bis Ende des JAHRES 2014 wird das erste
Element des historischen Parks „Trilogie”
in Mielnik zu einer der größten touristischen Attraktionen in Podlachien
Es wird sich Chreptiowska-Staniza nennen. Langfristig kann
man im ganzen Park u. a. Olenkas Hof, Dorf Wołmontowicze,
Chreptiow- und Czechryn-Stanizen und sogar Wilde Felder und
Teufelshöhle besichtigen. Wir begegnen uns mit den Helden
von „Trilogie” von Sienkiewicz Auge in Auge. Das ist der große Verdienst von Filmmachern. Das Filmstudio „Zodiak Jerzy
Hoffman Film Production” spendete die Requisiten aus den
Filmadaptionen von „Trilogie”, inklusive Kostüme von Hauptdarstellern und Rüstung der Husaren.

ARMBRUSTSCHIESSEN >> Als das erste Element entsteht Chreptiowska Staniza, die sich bereits im Bau befindet.
Der Vorstand der Woiwodschaft Podlachien bestimmte für die
erste Bauetappe fast 27 Millionen Zloty. Die Gründer des
Parks beabsichtigen, die traditionellen Austellungsmethoden,
interaktive Tätigkeiten, die das fast wörtliche „Hineinfühlen”
des Besuchers in die Realität des 17. Jahrhunderts zum Zweck
haben, mit ultramodernen Multimedia-Lösungen, die alle Empfindungen verstärken, zu verbinden. Zum Beispiel können die
Freiwilligen die Mütze la Herr Kmicic oder Kapprock la Olenka tragen. Wenn sie in diesem Kostüm durch das Zentrum von
Staniza schlendern, fühlen sie sich wie die Personen aus alten
Zeiten. Umso mehr, als sie an die Hütte der Soldaten vorbeikommen, Schmiede oder Pferdestall besuchen, begegnen sie
Animatoren in Epoche-Kostümen, die die Rollen von Soldaten,
Schmiede, Pferdeknechten spielen .. Im Besichtigungsprogramm befinden sich die Werkstätte, die die den Teilnehmern
ermöglichen, die alten Zeiten besser kennenzulernen.. Die
Thematik von Unterrichten umfasst sowohl Töpferhandwerk als
auch Spinnen und Teilnahme an der militärischen Schulung. Zu
den echten Attraktionen können, die Ritter-Übungen, Übungen
im Bogen- und Armbandschiessen und auch im Schreiben mit
Gänsekiel werden.
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ULTRAMODERNES MODELL >> Multimedien werden

woczesnej makiety jeszcze w polskim muzealnictwie nie było. Supernowocześnie zostaną zaaranżowane sale poświęcone Sienkiewiczowi i jego powieściom historycznym oraz Studiu Filmowemu
„Zodiak”. Za pomocą najnowocześniejszych form przekazu zainteresowany zdobędzie informacje zarówno na temat aktualnego stanu wiedzy o XVII-wiecznej Rzeczpospolitej, jak i fikcji literackiej czy
filmowej, które zawładnęły masową wyobraźnią. I co najbardziej
fascynujące – będzie mógł porównać fakty z artystycznymi zmyśleniami. Ogromne emocje budzi kino 7D, którego nie mogło tu
zabraknąć. Dzięki możliwościom, które daje technologia kina najnowszej generacji – widz czuje zapachy, powiew powietrza, zmianę temperatury, dotyk, wibrację – przeszłość stanie się jeszcze bardziej bliska. Ciekawostką, uzupełniającą współczesną technologię, mogą też okazać się rzadko pokazywane w Polsce dioramy
(obrazy „widziane na przestrzał”) przedstawiające najsławniejsze
XVII-wieczne bitwy.

STO LAT PRZED POTOPEM >> Gmina Mielnik, na terenie
której powstaje Park „Trylogia”, skrywa złoża kredy z czwartorzędu. Są one eksploatowane od XVI w. do dzisiaj. Wyrobisko znajdujące się w Mielniku jest jedyną czynną, odkrywkową kopalnią kredy w Polsce. Można ją zwiedzać z przewodnikiem, ale trzeba uzyskać na to zgodę kierownika kopalni, co sprawia, że pobyt w tym
miejscu staje się jeszcze bardziej ekscytujący. Teren kopalni można
też zobaczyć z tarasu widokowego (na to nie trzeba pozwolenia).
„Trylogia” Park Historyczny w Mielniku będzie więc miał atrakcyjnego turystycznie sąsiada.
KLIMATOTERAPIA >> Atutami okolicy są malownicze położenie na Wysoczyźnie Drohickiej w dolinie Bugu i prozdrowotny
mikroklimat. Już badania z lat 60. XX w. odkryły lecznicze właściwości wód znajdujących się na głębokościach 1813 m i 1580 m,
przynoszących ulgę w dolegliwościach reumatycznych oraz związanych z drogami oddechowymi i układem krążenia. Niedawne
pomiary wykonane przez Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyńskiego wykazały, że rów-
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unter dem Dach in Begeisterung versetzen. Sie werden u. a.
im Modell der ehemaligen Republik Polen verwendet. Wie die
Projektanten ankündigen, gab es noch nie so ein modernes
Modell in polnischem Museumwesen. Supermodern werden
auch die Saale arrangiert, die nicht nur Sienkiewicz und seinen
historischen Romanen aber auch dem Filmstudio „Zodiak” gewidmet werden. Mithilfe der modernsten Übertragungsmedien
holt der Interessierte die Informationen sowohl zum Thema
des aktuellen Wissensstands von der Republik aus dem 17.
Jahrhundert als auch von literarischer und filmischer Fiktion
ein, die die Massenfantasie beherrschte. Und was am faszinierendsten – er kann die Fakten mit artistischen Vorhaben vergleichen. Die riesengroßen Emotionen weckt das 7D-Kino, an
dem hier nicht fehlen könnte. Dank der Möglichkeiten, die die
Kino-Technologie der neusten Generation gibt – der Zuschauer spürt Gerüche, Windzug, Temperaturwechsel, Berührung,
Vibration – die Gegenwart wird noch näher. Als eine Neuigkeit,
die die moderne Technologie ergänzt, können sich auch die
in Polen selten angezeigten Dioramen („Durchscheinbilder“)
herausstellen, die die berühmtesten Schlachten aus dem 17.
Jahrhundert darstellen.

HUNDERT JAHRE VOR DER SINFLUT >> Die Gemeinde
Mielnik, wo Park „Trilogie” entsteht, verbergt die Kreideablagerungen aus dem Quartär. Sie sind seit dem 16. Jahrhundert
bis Heute gefördert. Der Abbauraum in Mielnik ist ein einziges
aktives Kreide-Bergwerk in Polen. Man kann sie mit einem Reiseführer besichtigen, aber man muss dann die Einwilligung von
Bergwerk-Leiter erlangen, was verursacht, dass der Aufenthalt
an diesem Ort noch aufregender ist. Das Gebiet des Bergwerks ist auch von der Aussichtsterasse (dafür braucht man
keine Einwilligung) zu bewundern. Das Historische Park „Trilogie“ in Mielnik hat also einen touristisch attraktiven Nachbarn.

KLIMATHERAPIE >> Als ein Vorteil der Umgebung gilt
ihre malerische Lage, auf Wysoczyzna Drohicka im Tal des
Bugs und ihr progesundheitliches Mikroklima. Die Untersuchungen aus der 60-er Jahre des 20. Jahrhunderts entdeckten die Heileigenschaften der Gewässer, die sich in Tiefen
von 1813 m und 1580 m befinden, die angeblich bei den
rheumatischen Beschwerden und Atemwegs- und Kreislaufkrankheiten behilflich sein können. Die letztlichen Messungen
von Institut für Geografie und Raumbewirtschaftung (Instytut
Geografii i Przestrzennego Za¬gospodarowania im. Stanisława
Leszczyńskiego) bewiesen, dass auch das Klima von Mielnik
Heileigenschaften hat. Es behandelt und verhindert die Atmungssystem- und Kreislaufkrankheiten, neurologische Störungen und Stoffwechselstörungen. Es unterstützt auch die
Behandlung von Störungen des Wärmehaushalts. Die beste

nież klimat Mielnika ma dobroczynne właściwości. Leczy i zapobiega chorobom układów oddechowego i krążenia, zaburzeniom
neurologicznym i przemiany materii. Wspomaga też leczenie zaburzeń układu termoregulacyjnego. Najlepszy okres na klimatoterapię
trwa od połowy kwietnia do października. W zależności od aktualnych warunków solarnych, termicznych, wietrznych i opadowych
można stosować jedną lub więcej form leczenia klimatycznego.
Do kuracji leczniczych wykorzystywana będzie także kreda z mielnickiej kopalni. Kąpiele, maseczki, peeling, okłady, kąpiele stóp
– oczywiście z użyciem kredy. Z takich zabiegów będzie można
skorzystać już niedługo w Zakładzie Lecznictwa Uzdrowiskowego
– Sanatorium w Mielniku.

A OTO NIEKTÓRE INNE ATRAKCJE
TURYSTYCZNE GMINY MIELNIK:
Kurhany z ok. III w. n.e. w Maćkowiczach i Osłowie
Wzgórze zamkowe z grodziskiem z XI w. w Mielniku
Pozostałości kamiennych baszt, wałów i fos oraz ruiny kaplicy św. Aleksandra
Newskiego na Górze Zamkowej w Mielniku
Zabytkowy kościół pw. Przemienienia Pańskiego w Mielniku
Zabytkowy kościół pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Niemirowie
Cerkiew drewniana w Tokarach
Cerkiew pw. Ikony Matki Boskiej Wszystkich Strapionych, Radość w Koterce
Ośrodek Dziejów Ziemi Mielnickiej – Muzeum w Mielniku
Rezerwaty przyrody „Uszeście” i „Grąd Radziwiłłowski”
Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Głogi”
Punkt Informacji Turystycznej
w Ośrodku Dziejów Ziemi Mielnickiej – Muzeum w Mielniku
ul. Brzeska 71. Czynne X-IV: wtorek-piątek 900-1700, sobota-niedziela 1000-1800, poniedziałek nieczynne, V-IX poniedziałek-piątek 900-1700, sobota-niedziela 1000-1800. Informacje można uzyskać pod numerem telefonu (85) 657 71 00 (w godzinach otwarcia ODZM) lub mailowo pod adresem it@mielnik.com.pl.
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Zeit für die Klimatherapie dauert von Mitte April bis Oktober. Je
nach den aktuellen solaren, thermischen, Wind-Bedingungen
und Niederschlägen kann man eine oder mehr Formen der
klimatischen Behandlung in Anspruch nehmen. Zur Behandlungskur wird auch die Kreide aus dem Bergwerk in Mielnik
verwendet. Bäder, Gesichtsmasken, Peeling, Umschläge, Fußbäder – selbstverständlich alles unter Anwendung von Kreide.
Denjenigen Behandlungen kann man sich schon bald in Heilanstalt- Sanatorium in Mielnik unterziehen.

EINIGE ANDERE TOURISTISCHE
ATTRAKTIONEN DER GEMEINDE MIELNIK:
Hügelgrab aus dem ungefähr 3. Jahrhundert u.Z.
in Maćkowicze und Osłowo
Burghügel mit Burg aus dem 11. Jahrhundert in Mielnik
Ruinen von Wehrtürme, Wälle und Burggraben von Alexander-Newski
-Kappelle auf dem Burgberg in MIelnik
Historische Verklärungskirche in MIelnik
Hisotroische Kirche des Hl. Stanislaus, Bischof und Märtyrer in Niemirow
Orthodoxe Holzkirche in Tokary
Orthodoxe Kirche „pw. Ikony Matki Boskiej Wszystkich Strapionych Radość“
in Koterka
Ośrodek Dziejów Ziemi Mielnickiej - Museum in Mielnik
Naturschutzgebiet „Uszeście” und „Grąd Radziwiłłowski”
Natur- und Landschaftskomplex „Głogi”
Touristischer Informationspunkt
Ośrodkek Dziejów Ziemi Mielnickiej - Museum in Mielnik
Brzeska-Straße 71. Geöffnet X-IV: Dienstag-Freitag 9-17 SamstagSonntag10-18,amMontagRuhetag,V-IXDienstag-Freitag917,Samstag- Sonntag 10-18. Mehr Informationen unter der Telefonnummer
(85) 657 71 00 (während der Öffnungszeiten von ODZM), oder auf
dem elektronischen Wege unter der E-Mail-Adresse:
it@mielnik.com.pl.

Park Historyczny TRYLOGIA w Mielniku
Historisches Park TRILOGIE in Mielnik
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI

Brama Zbarska (wejście) / Zbarska-Tor (Eingang)
Dzikie Pola / Wilde Felder
Dwór w Rozłogach / Hof in Rozłogi
Stanica Kozacka Czechryń / Kozakenstanize Czechryn
Stanica Chreptiów / Staniza Chreptiow
Dwór Oleńki / Olenkas Hof
Lubicz
Stajnie dla koni / Pferdestahle
Wieś Wołomontowicze / Dorf Wołomontowicze
Czarci Jar / Teufelshöhle
Obsługa techniczna / Technische Unterstützung

Urząd Gminy Mielnik / Gemeindeverwaltung Mielnik, ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik
tel. 85 656 58 61, 85 657 70 03, www.mielnik.com.pl, gmina@mielnik.com.pl
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Alina Ert-Eberdt

„Magiczny

Kazimierz nad Wisłą”

Miasto artystów i zakochanych

Kazimierska sztuka ludowa / Volkskunst von Kazimierz

Kazimierz Dolny już od ponad stu lat przyciąga artystów. Malownicze położenie
i renesansowa architektura najbardziej pobudzają wyobraźnię malarzy,
ale nie tylko. To wyjątkowe miejsce na mapie Polski upodobali sobie też pisarze
i dziennikarze. W 2000 r. powstała Kazimierska Konfraternia Sztuki
– Kolonia Artystyczna skupiająca kilkudziesięciu twórców, głównie malarzy,
ale też rzeźbiarzy, fotografów i poetów.

„Magisches Kazimierz an der Weichsel” Stadt der Künstler und Verliebten
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Fot.: ze zbiorów UM KD

MEKKA MALARZY >> Pierwszy malarski „najazd” na Kazimierz nastąpił w 1909 r., a ten najbardziej spektakularny –
w 1923. Uczniowie Szkoły Sztuk Pięknych z Warszawy przyjechali tu wtedy z profesorem Tadeuszem Pruszkowskim na plener. Od
tamtego czasu młodzi ludzie stojący przed sztalugami i pochyleni nad szkicownikami są nieodłączną częścią letniego pejzażu
miasta. Ich prace można podziwiać nie tylko pod gołym niebem
i na wystawach poplenerowych. W maleńkim miasteczku jest aż
30 stałych galerii sztuki!
Tadeusz Pruszkowski, nazywany przez studentów Pruszem, został
do tego stopnia urzeczony Kazimierzem, że wybudował tu willę według projektu Lecha Niemojewskiego i założył Towarzystwo Przyjaciół Kazimierza. Z jego inicjatywy nakręcono o Kazimierzu Dolnym
w 1926 r. film „Szczęśliwy wisielec, czyli Kalifornia w Polsce”.
W DOMU KUNCEWICZÓW >> Willę „Pod Wiewiórką” zbudowano w 1936 r. dla Marii Kuncewiczowej i jej męża Jerzego
Kuncewicza – polityka, prawnika, ale także literata. Po wybuchu
II wojny światowej pod dachem Kuncewiczów znaleźli czasowe
schronienie m.in. Julian Tuwim, Antoni Słonimski, Kazimierz Wierzyński i Mieczysław Grydzewski. Po wieloletniej przerwie i wyjeździe z kraju Kuncewiczowie powrócili tu w 1968 r. Prowadzili intensywne życie towarzyskie. Zapraszając swoich przyjaciół artystów, zaczęli kreować artystyczne oblicze Kazimierza Dolnego.
Dziś w willi „Pod Wiewiórką” – wiele lat po śmierci dawnych znakomitych właścicieli – mieści się Oddział Muzeum Nadwiślańskie-

Kazimierz Dolny lockt seit über hundert Jahren
Künstler an. Die malerische Lage und die
Renaissance-Architektur regen die Phantasie
nicht nur von den Malern an. An diesem
einzigartigen Ort auf der Karte Polens fanden
auch Schriftsteller und Journalisten Gefallen.
Im Jahre 2000 entstand in Kazimierz eine
Kunstgenossenschaft – eine Künstlerkolonie,
die einige Dutzende von hauptsächlich Malern,
aber auch von Bildhauern, Fotografen und
Poeten versammelt.

EIN MEKKA DER MALER >> Die erste „Invasion“ der Maler in Kazimierz fand im Jahre 1909 statt, und die wohl spektakulärste – 1923. Die Studenten der Schule der Schönen Künste
in Warschau kamen hier mit dem Professor Tadeusz Pruszkowski
wegen der Freilichtmalerei. Seit dieser Zeit sind die an Staffeleien
stehenden und über Skizzenblöcken gebeugten jungen Leute ein
integraler Bestandteil der Sommerlandschaft. Ihre Arbeiten kann
man nicht nur unter freiem Himmel und auf Freilichtausstellungen
bewundern. Dieses Städtchen hat 30 permanente Kunstgalerien!
Tadeusz Pruszkowski, der von den Studenten Prusz genannt wurde, wurde von Kazimierz so sehr beeindruckt, dass er hier eine Villa nach dem Entwurf von Lech Niemojewski bauen ließ. Er gründete hier eine Gesellschaft der Freude von Kazimierz. Aus seiner Initiative drehte man im Jahre 1926 einen Film über Kazimierz Dolny „Szczęśliwy wisielec, czyli Kalifornia w Polsce” / „Der glückliche Aufgehängte, also Kalifornien in Polen”.

IM HAUS DER FAMILIE KUNCEWICZ >> Die Villa „Zum
Eichhörnchen” wurde im Jahre 1936 für Maria Kuncewiczowa
und ihren Mann Jerzy Kuncewicz gebaut – für einen Politiker, Ju-

17.03.2013 00:24

miejsce

Wnętrze jednej z kazimierskich galerii / Innenraum einer von Galerien von Kazimierz

go w Kazimierzu Dolnym. Projektantem willi „Pod Wiewiórką”,
jednej z najładniejszych w mieście, był Karol Siciński, także zauroczony Kazimierzem. To jego talentowi architektonicznemu i konserwatorskiemu zawdzięczamy zarówno przedwojenny, jak i powojenny wygląd miasta.

NATCHNIENIE DLA LUDZI PIÓRA >> W latach 60.
XX w. w sąsiedztwie domu Kuncewiczów powstał Dom Pracy Twórczej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. W Kazimierzu
Dolnym swoje siedziby twórcze mają również Stowarzyszenie Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwo Edukacji, Ministerstwo Sprawiedliwości, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Politechnika Lubelska i UMCS.

KAZIMIERSKIE FESTIWALE >> Najstarszy jest czerwcowy
Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych. W tym roku odbędzie się
już po raz 47! Występom towarzyszą kiermasze rękodzieła i zabawy ludowe. To jedno z najważniejszych wydarzeń w Polsce dla
koneserów i poszukiwaczy muzyki źródeł. Z kolei miłośnicy kina
zjeżdżają na przełomie lipca i sierpnia do Kazimierza na Festiwal
Filmu i Sztuki „Dwa Brzegi”, którego dyrektorem jest Grażyna Torbicka. Zgodnie z nazwą impreza odbywa się po obu brzegach Wisły – w Kazimierzu i w sąsiednim Janowcu. W programie filmy zarówno uznanych twórców, jak i debiutantów, światowe premiery,
jak i przeglądy filmów dawniejszych. Po projekcjach, także plenerowych na rynku, odbywają się spotkania z reżyserami i aktorami.
Sztuce filmowej towarzyszą na Festiwalu różne gatunki pokrewne, takie jak fotografia, muzyka, teatr, malarstwo, grafika, poezja
i proza, sztuka reportażu i literatura faktu. Z myślą o melomanach
organizowane są także: Majowy Festiwal Muzyczny i Letnie Wieczory Muzyczne w kazimierskiej farze.

ROK RENESANSU LUBELSKIEGO >> W 2013 r. w Kazimierzu Dolnym dodatkową gratką będą obchody Roku Renesansu Lubelskiego, zainspirowane 400. rocznicą rozbudowy i remon-
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dem Marktplatz, gibt es Treffen mit den Regisseuren und Schauspielern. Die Filmkunst wird während des Festivals verschiedene verwandte Gattungen, wie Fotografie, Musik, Theater, Malerei,
Grafik, Poesie und Prosa, sowie Reportagenkunst und Tatsachenliteratur. Mit dem Gedanken an die Musikliebhaber werden auch
das Musikfestival im Mai und Sommermusikabende in der Pfarrkirche von Kazimierz veranstaltet.

risten, aber auch Literaten. Nach dem Ausbruch des 2. Weltkrieges fanden einen temporären Schutz unter dem Dach von Kuncewicz u.an. Julian Tuwim, Antoni Słonimski, Kazimierz Wierzyński
und Mieczysław Grydzewski. Nach einer langen Pause und dem
Verlassen des Landes kam die Familie Kuncewicz im Jahre 1968
zurück. Sie führte ein intensives soziales Leben. Indem sie ihre
Freunde, die Künstler waren, einluden, fingen sie an, ein künstlerisches Antlitz Kazimierz Dolny zu geben. Heute befindet sich in der
Villa „Zum Eichhörnchen” – viele Jahre nach dem Tode von den
damaligen großen Eigentümern – eine Abteilung des Nadwiślański Museums in Kazimierz Dolny. Die Villa „Zum Eichhörnchen”,
eine der schönsten in der Stadt, wurde von Karol Siciński entworfen, der auch von Kazimierz beeindruckt war. Seinem architektonischen und konservatorischen Talent bedanken wir das sowohl
Vor-, als auch Nachkriegsaussehen.

DAS JAHR DER LUBLINER RENAISSANCE >> Im Jah-

Spacer w Wąwozie Korzeniowym w Kazimierzu Dolnym
Spaziergang im Wurzelhohlweg in Kazimierz Dolny

INSPIRATION FÜR SCHRIFTSTELLER >> In den 60-er Jahren des 20. Jahrhunderts entstand in der Nachbarschaft von Kuncewicz-Haus ein Haus der Künstlerischen Arbeit des Vereins der
Polnischen Journalisten. In Kazimierz Dolny haben ihre Sitze auch
andere Gesellschaften: der Verein der Architekten der Republik
Polen, das Bildungsministerium, das Justizministerium, die Katholische Universität Lublin, die Technische Universität Lublin und
UMCS.

tu kościoła farnego (1610–1613). Fara kazimierska to klasyczny
przykład renesansu lubelskiego.
Pomysł obchodów zrodził się z chęci zwrócenia uwagi na wspaniałe renesansowe budowle Kazimierza, które po remontach odzyskały dawny blask. Oprócz kościoła farnego odnowiono: cały
kompleks przy farze (starą plebanię, organistówkę i wozownię),
kamienice przybyłowskie, zamek, wieżę strażniczą, dawny szpital
i przytułek dla ubogich przy kościele św. Anny, w którym obecnie
ma swoją siedzibę Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki. Ze względu na ogromną liczbę zabytków, z których kilkaset jest
objętych ochroną prawną, w 1994 r. ówczesny prezydent RP Lech
Wałęsa wydał zarządzenie zaliczające Kazimierz Dolny do najcenniejszych pomników historii RP.
W każdym miesiącu Roku Renesansu Lubelskiego będzie działo
się coś interesującego. W programie m.in. wykłady o architekturze, wystawy, konkurs literacko-plastyczny, koncerty muzyki renesansowej. Szczegóły na oficjalnym portalu miasta www.kazimierz-dolny.pl, a także w nowo powstałym Centrum Informacji Turystycznej na rynku kazimierskim, tel. 81 8810 709.

FESTIVALS VON KAZIMIERZ >> Das älteste Festival findet
im Juni statt - Festival der Kapellen und Volkssänger. Dieses Jahr
findet es zum 47. Mal statt! Die Auftritte werden von Jahrmärkten und Volksspielen begleitet. Dies ist eines der wichtigsten Ereignisse in Polen für Liebhaber und Sucher der Musik der Quellen.
Die Kinoliebhaber kommen Ende Juli / Anfang August nach Kazimierz wegen des Film- und Kunstfestivals „Dwa Brzegi” / „Zwei
Ufer“, dessen Direktorin Frau Grażyna Torbicka ist. Gemäß dem
Namen findet die Veranstaltung an zwei Weichsel-Ufern statt – in
Kazimierz und in dem benachbarten Janowiec. Im Programm gibt
es sowohl Filme der anerkannten Regisseuren, als auch der Debütanten. Weltpremieren, sowie Überblicke der alten Filme. Nach
den Filmvorführungen, auch nach den Freilichtvorführungen auf

PIĘKNIEJ NIŻ W BEVERLY HILLS >> Stałym bywalcem KaWnętrze Herbaciarni u Dziwisza / Innenraum des Teehauses bei Dziwisz

Fot.:ze zbiorów UM KD
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zimierza jest wybitny polski aktor Daniel Olbrychski. W pobliskim
Mięćmierzu ma letni dom, jak sam mówi, „chałupę, której nie zamieniłbym na żadną willę w Beverly Hills”. Często pomieszkuje
w Kazimierzu także Jan Wołek – poeta, malarz, muzyk. Atmosfera miasta, a przede wszystkim rytm tutejszego życia – czas płynie w Kazimierzu wolno, wręcz leniwie – sprzyja pisaniu wierszy, w ogóle wszelkiej twórczości, czego dowodzi wspomniana na
początku Kazimierska Konfraternia Sztuki – Kolonia Artystyczna.
Kazimierz upodobali sobie również zakochani. W 2011 r. internauci i goście portali Onet.pl i Sympatia.pl uznali go za najbardziej romantyczne miejsce w Polsce. A my dodamy także – magiczne…

re 2013 wird auch in Kazimierz Dolny eine zusätzliche günstige
Gelegenheit die Gedenkfeier zum Jahr der Lubliner Renaissance, die durch den 400. Jahrestags des Ausbaus und Renovierung der Pfarrkirche (1610–1613) sein. Die Pfarrkirche von Kazimierz bildet ein klassisches Beispiel der Lubliner Renaissance.
Die Idee der Gedenkfeier wurde aus dem Wunsch geboren, die
Aufmerksamkeit auf die großartigen Renaissance-Gebäude von
Kazimierz zu ziehen, die nach Sanierungsarbeiten ihren früheren Glanz wiedererlangten. Neben der Pfarrkirsche wurden auch
folgende Gebäude renoviert: der ganze Komplex bei der Pfarrkirche (das alte Pfarrhaus, das Organistenhaus und der Wagenschuppen), die Bürgerhäuser der Familie Przybył, das Schloss,
der Wachturm, das ehemalige Krankenhaus und das Armenhaus
an der St. Anna-Kirche, in der seinen Sitz heutzutage das Kultur-,
Promotion- und Touristikzentrum von Kazimierz hat. Wegen vieler Sehenswürdigkeiten, von denen mehrere hundert unter gesetzlichem Schutz sind, gab der damalige Präsident Lech Wałęsa im
Jahre 1994 eine Anweisung, die Kazimierz Dolny zu den wertvollsten historischen Denkmälern von Polen zählt. In jedem Monat
des Lubliner Renaissance-Jahres wird es interessante Ereignisse
geben. Im Programm stehen z.B. Vorlesungen über Architektur,
Ausstellungen, ein literarisch-künstlerischer Wettbewerb, Konzerte der Renaissance-Musik. Details auf der offiziellen Website
der Stadt www.kazimierz-dolny.pl, sowie im neu gegründeten Zentrum der Touristikinformation auf dem Marktplatz von Kazimierz,
Tel.: 0048 81 8810 709.

SCHÖNER ALS IN BEVERLY HILLS >> Der Stammgast
von Kazimierz ist ein hervorragender polnischer Schauspieler Daniel Olbrychski. In Mięćmierz, das in der Nähe liegt, hat er ein Ferienhaus, ein Haus, von dem er sagt, dass er nie gegen eine Villa
in Beverly Hills tauschen würde. In Kazimierz wohnt auch oft Jan
Wołek – ein Dichter, Maler, Musiker. Die Atmosphäre der Stadt,
vor allem der Rhythmus des hiesigen Lebens – die Zeit vergeht
in Kazimierz langsam – fördert das Schreiben von Gedichten, und
das Schaffen im Allgemeinen, wovon die am Anfang erwähnte
Kunstgenossenschaft in Kazimierz – die Künstlerkolonie zeugt.
An Kazimierz fanden auch die Verliebten Gefallen. Im Jahre 2011
erklärten die Internauten und Besucher der Internetseiten Onet.
pl und Sympatia.pl Kazimierz für den wohl romantischsten Ort in
Polen. Und wir fügen noch hinzu – der Ort ist einfach magisch…
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Sława

Jaga Kolawa

– bezpieczna przystań nie tylko na wakacje
SCHLAWA – EIN ZUFLUCHTSORT NICHT NUR FÜR SOMMERFERIEN

Sława jest przykładem na to, że małe
jest piękne… Nawet niewielka
miejscowość może kryć wielkie
turystyczne atrakcje.

Schlawa (polnisch Sława) beweist,
dass klein auch fein sein kann.
Auch solch eine winzige Stadt kann
viele Sehenswürdigkeiten bieten.

Miasteczko położone na pograniczu Dolnego Śląska i Wielkopolski słynie z Jeziora Sławskiego, zwanego Śląskim Morzem – największego akwenu w południowo-zachodniej części Polski. Wraz
z dziewięcioma innymi jeziorami tworzą Pojezierze Sławskie przyciągające miłośników sportów wodnych i wędkarstwa czystą
wodą, plażami i ośrodkami wypoczynkowymi oraz ciszą i spokojem.

Die Stadt, an der Grenze von zwei Regionen: Niederschlesien
und Großpolen gelegen, ist durch den größten See im südlichwestlichen Teil Polens, den Schlawasee, berühmt. Zusammen
mit neun anderen Seen bildet er die Schlawer Seenplatte (polnisch Pojezierze Sławskie). Diese Gegend, mit ihrem kristallischen Wasser, ruhigen Stränden und bequemen Ferienhäusern,
lockt die Fans von Wassersportarten und Angler an.

PIECHOTĄ, ROWEREM LUB KONNO >> Nie tylko wod-

ZU FUSS, ZU RAD ODER ZU PFERD >> Die Gegend hat

niacy znajdą w sławskiej krainie coś dla siebie. Piękne
ne lasy
sosnowe wokół jezior tworzą niepowtarzalny mikrokli-mat. Z prawdziwego oddechu nieskażonej przyrody
można się cieszyć podczas pieszych wędrówek i wycieczek rowerowych, a także konnych peregrynacji.
Wyprawy szlakami rowerowymi i ścieżkami przyrodniczo-leśnymi pozwalają na odkrycie wielu malowniczych zakątków. Tutaj można odwiedzić „źródełko
miłości” obok splecionych ze sobą sosny i buku. Jak głosi legenda, to nieszczęśliwie zakochani, których, aby mogli
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auch den „Landratten” was zu bieten. Schöne Kiefernwälder,
die die Seen umkreisen, schaffen ein einzigartiges Mikroklima. Die unberührte Natur kann während Wanderungen, Radfahrtouren und Ausritten genossen werden. Wer sich auf einen Radwanderweg
oder einen Naturlehrpfad begibt, kann viele malerische Ecken finden. Eine Attraktion stellt eine so genannte „Quelle der Liebe“ dar, an den zwei miteinander geflochtenen Bäumen - eine Kiefer und eine Buche -wachsen. Die Legende besagt, dass ein Liebespaar von

być razem, bóstwa zamieniły w drzewa. Przemierzając Wzgórza Pszczółkowskie warto zatrzymać się na Szubienicznej Górze,
gdzie przed wiekami wieszano skazańców, czy na najwyższym
wzniesieniu w okolicy odnaleźć pozostałości dawnych winnic,
gdzie niegdyś uprawiano winorośl. Prawdziwym skarbem Sławy jest przyroda. Pojezierze Sławskie to raj dla miłośników ornitologii. W ostoi ptaków, objętej obszarem specjalnej ochrony,
gniazdują kormorany czarne, łyski, łabędzie nieme i inne rzadkie gatunki.
Również zimą nie sposób się tu nudzić – wyścigi bojerami i zawody łyżwiarskie to propozycje czekające na turystów spragnionych sportowych wrażeń.

700 LAT HISTORII MIASTA >> Sława pełną garścią korzysta ze skarbów podarowanych jej przez naturę, nie zapominając
o swojej bogatej historii i tradycji sprzed siedmiu wieków, miasto
uzyskało bowiem prawa miejskie w 1312 r. Do dzisiaj zachował
się średniowieczny układ przestrzenny centrum. Najciekawsze zabytki to XIX-wieczny kościół (dawny zbór ewangelicki), późnorenesansowa świątynia parafialna i położony przy barokowym pałacu Park Miejski. Miłośnicy flory mogą tu znaleźć wiele pomników przyrody, m.in. najgrubszy okaz sosny czarnej występujący
w Polsce oraz największe w tej części kraju skupisko bluszczu pospolitego. Na Nowym Rynku stoi rzeźba Witosławy, z jej postacią
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einer Gottheit in Bäume verwandelt wurde, damit die Geliebten
für immer zusammen sein konnten. Wenn man über die Pszczolkowski Hügel wandert, ist der Galgenberg (polnisch Szubieniczna Góra), wo vor Jahrhunderten die Verurteilten erhängt wurden,
einen Besuch wert. Auf dem höchsten Hügel in der Gegend sind
auch die Überreste von alten Weinbergen zu finden. „Natur pur“
könnte ein Motto der Region sein. Die Ornithologen können in
den nahe gelegenen Schutzgebieten sehr seltene Vogelarten
wie schwarze Kormorane, Blesshühner oder Höckerschwäne beobachten. Auch im Winter gibt es hier keine Langeweile. Einen
besonderen Adrenalin-Kick können Touristen bei Eissegelregatta oder beim Eislaufwettbewerb erleben.

700 JAHRE DER STADTSGESCHICHTE >> Schlawa bringt
die unberührte Natur mit ihrer siebenhundertjährigen Geschichte und Tradition in Einklang. Der Ort erhielt Stadtreche im Jahre 1312. Der mittelalterliche Ursprung der Stadt ist in ihrer räumlichen Anordnung wiederspiegelt. Die wichtigsten Denkmäler
sind: die katholische Kirche aus dem 19. Jahrhundert (früher
eine evangelische Kirche), die Spätrenaissancekirche und der
Stadtpark, bei einem Barockpalast gelegen. Alle Pflanzenliebhaber dürfen sich auf ein echtes Highlight freuen: prächtige Exemplare von Schwarzkiefer oder Efeu. Im Neumarkt steht ein Denkmal von Witosława, der Tochter vom Palastbesitzer. Der Legende Nacht wurde sie mal von Nymphen entführt und in den tiefen
See gebracht. Ihr Name hallte wieder: „Sława, sława..“ , was der
Stadt ihren Namen gab.
ALLEE DES BLUES STARS >> Hier gehen Tradition und Moderne Hand in Hand. Im Neumarkt befindet sich die erste polnische Allée des Blues Stars, die mit dem Blues Festival „ Las,
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według legendy wiąże się nazwa miejscowości. Jak mówią podania córka właściciela pałacu została porwana przez nimfy wodne
w toń jeziora, a echo powtarzało jej imię odbite od ściany lasu
jako – sława, sława…

ALEJA GWIAZD BLUESA >> W tym miejscu tradycja łączy
się ze współczesnością. Na Nowym Rynku znajduje się pierwsza
w Polsce Aleja Gwiazd Bluesa, powstała w związku z odbywającym się od kilku lat w pobliskim Radzyniu – Ogólnopolskim Festiwalem Bluesowym „Las, Woda & Blues”. W Alei Gwiazd swoje
dłonie odcisnęli m.in.: Magda Piskorczyk oraz Sławek Wierzcholski z Nocnej Zmiany Bluesa, Józef Skrzek, Leszek Winder, Ryszard
Riedel. Honorową gwiazdą alei jest nieżyjący już Tadeusz Nalepa – ojciec polskiego bluesa. To niejedyna impreza organizowana w Sławie. Zawsze w pierwszy weekend sierpnia odbywają się
Dni Sławy. W tym czasie do miasta przyjeżdżają gwiazdy polskiej
sceny muzycznej. W tym roku latem już po raz piąty Sława zaprasza również na Sławską Noc Reggae, po raz dwunasty na zawody
w triathlonie, a od pięciu lat na Regaty o Puchar Polski w Klasie
Omega. Liczba imprez organizowanych w Sławie w sezonie letnim usatysfakcjonuje nawet najbardziej wymagających turystów.
Malownicze położenie miasta i urokliwy sławski nastrój sprawią,
że Ci, którzy raz zasmakują w Sławie, wrócą tutaj ponownie, by
korzystać z relaksu w tym niezwykłym, zacisznym miejscu.
Ważniejsze imprezy odbywające się w sezonie letnim:
Ogólnopolski Festiwal Bluesowy Las, Woda & Blues
Papieski Spływ Kajakowy
Zlot Garbatych bolidów
Bluesobiegi sławskie
Lato bez granic – SŁAWA
Zawody w Triathlonie
Międzynarodowy Kongres Brydżowy
Sławska Noc Reggae
Maraton pływacki
Regaty o Puchar Ziem Zachodnich w klasie Omega

Woda & Blues” im nahe gelegenen Radzyń stark verbunden
ist. Hier haben die größten Musiker ihre Handabdrücke in Betonplatten verewigt: Magda Piskorczyk und Sławek Wierzcholski von der Band „Nocna Zmiana Bluesa“, Józef Skrzek, Leszek Winder, Ryszard Riedel sowie Vater des polnischen Blues - Tadeusz Nalepa. Eine Vielfalt an Musikveranstaltungen hat
Schlawa ihren Gästen zu bieten. Am ersten Augustwochenende finden Stadttage mit Freiluftkonzerte der polnischen Bands
statt. Bereits zum fünften Mal können die Liebhaber der aus
Jamaica stammenden Musik die Veranstaltung „Reggae Nacht“ besuchen. Die Sportler können dafür ihre Kräfte im Triathlon, Renn-und Schwimmmarathons oder Regatta messen. Die
große Vielfalt an organisierten Veranstaltungen und eine malerische Umgebung machen Schlewa zu einem idealen Reiseziel. Wer hier einmal seinen Urlaub verbracht hat, kommt immer wieder gerne hierher.
Die wichtigsten Events im Sommer:
Blues Festival “Las, Woda & Blues” in Radzyń
Kanutour im Geiste des Papstes Johannes Paul II
Kongress der krummen Boliden
Rennveranstaltung mit Musikbegleitung
“Bluesobiegi sławskie”
Schlawer Stadttage – Festveranstaltung “Lato bez granic“
Triathlon
Internationales Bridgekongress
Musikfest „Nacht der Reggae“
Schwimmmarathon
Regatta um den Pokal der Westgebiete
in der „Omega“ Klasse

Dojazd: ze Wschowy, Leszna, Głogowa i Zielonej Góry
Anreise: Die nächsten größeren Städte in der Umgebung
sind Wschowa, Leszno, Głogów (Glogau) und Zielona Góra
(Grünberg in Schlesien).
Informacja turystyczna: w Urzędzie Miejskim,
Touristen-Informationsstelle bei der Stadtverwaltung:
ul. H. Pobożnego 10, tel. (68) 355 83 23/24
e-mail: slawa@slawa.pl

GLOB 2013
XIX Międzynarodowe Targi Turystyki, Sprzętu
Turystycznego, Żeglarskiego i Sportowego

NBSDBr,BUPXJDF

Turystyka GLOBalnie
Największa turystyczna impreza w południowej Polsce
Kompleksowa prezentacja oferty turystycznej
Trzydniowy maraton atrakcji dla każdego
Ponad 7 tys. odwiedzających z kraju i zagranicy
Doświadczenie i profesjonalizm organizatora

Nowości
r4"-0/(-0#/";%308*&
r,JFSNBT[8ZEBXOJDUX5VSZTUZD[OZDI
Centrum Targowe FairExpo Sp. z o.o.
ul. Bytkowska 1B, 40-955 Katowice
tel. 327281513, 327281504, +48 664080292, +48664080285

www.glob.fairexpo.pl

www.slawa.pl
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Die glühende Glasmasse
hypnotisiert den Betrachter,
indem sie flackert,
golden schimmert und rot
leuchtet. Ihre Formung reizt,
und die Spannung lässt nur nach,
wenn der Hüttenarbeiter eine fast
fertig gewordene Glasform
vom Blasrohr abnimmt.
Die Magie der Glasbildung wird
von ungewöhnlichen Emotionen
begleitet, die man nur im
Glaserbezentrum erleben kann.

Krosno Miasto Szkła
Niezwykły przystanek na europejskim szklanym szlaku
KROSNO STADT DES GLASES – EIN EINZIGARTIGER STOPP AUF DER EUROPÄISCHEN GLASROUTE
Rozżarzona szklana
masa hipnotyzuje widza,
migocąc, połyskując
złociście i płonąc
czerwono. Jej formowanie
ekscytuje, a napięcie
ustępuje dopiero wtedy,
gdy hutnik odbija niemal
gotową szklaną formę od
piszczela. Magii tworzenia
szkła towarzyszą
niezwykłe emocje. Można
ich doświadczyć
tylko w Centrum
Dziedzictwa Szkła.
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Krosno – Miasto Szkła, położone w południowo-wschodniej Polsce
u podnóża Bieszczadów, od niemal 90 lat słynie z hutnictwa szkła.
Zapoczątkowaną w 1923 roku szklaną tradycję miasta pisały i wciąż
piszą tysiące mieszkańców całego regionu. To właśnie hutnictwo szkła
stało się symbolem Krosna nie tylko w Polsce, ale na całym świecie.
Technika wytopu i wytwarzania szkła, tak jak i narzędzia, którymi
posługują się hutnicy, nie zmieniły się od tysiącleci. Wydmuchiwanie
go przez dwumetrową metalową rurkę, zwaną piszczelem, jest
podstawową techniką, którą wynaleziono ponad dwa tysiące lat
temu, a praktycznie w niezmienionej formie wykorzystywana jest
do dzisiaj. Tradycje szklarskie w regionie sięgają XIX wieku. Krosno
wyrosło na jedno z największych w Europie centrów produkcji szkła
użytkowego i artystycznego. Kilkadziesiąt firm związanych jest dziś
z produkcją i zdobieniem szkła. Kluczową pozycję zajmują wśród nich
Krośnieńskie Huty Szkła, największy i najbardziej znany producent
w Polsce z niemal 100-letnią historią. Różnorodność i wyjątkowość
krośnieńskich wyrobów potwierdzają tutejsze bogate hutnicze tradycje.
Szklane dziedzictwo Krosna nareszcie doczekało się godnej oprawy,
miejsca, które podąża z duchem czasu. Dzięki wspaniałym tradycjom

i nowoczesnym technikom, obiekt nie tylko opowiada o historii
krośnieńskiego szkła, ale także ją tworzy.
Centrum Dziedzictwa Szkła dopisuje także nowy, znaczący
rozdział historii miasta. Pokazy zręczności mistrzów hutniczych,
ujarzmiających gorącą szklaną masę są nader spektakularne,
ale na nich nie kończy się przygoda w świecie szkła.
To pierwsze miejsce w Polsce, gdzie w interaktywny sposób
prezentuje się tematykę hutnictwa szkła i szklanej twórczości.
Podobne centra, działające w oparciu o charakterystyczną
dla danego regionu gałąź przemysłu, z powodzeniem
funkcjonują już we Włoszech, w Niemczech czy Czechach.
Krośnieńskie Centrum jest najnowszym przystankiem na
europejskim szklanym szlaku.

MISTRZOWIE SZKŁA >> Tradycja i nowoczesność
„szklanego miasta” fascynują już szeroką publiczność. Od
otwarcia Centrum w czerwcu 2012 roku, odwiedziło je niemal
20 tysięcy osób. Odkrywając przed nimi magię tworzenia
szkła, hutnicy uchylają rąbka tajemnicy, jak z ziaren piasku

Krosno – Stadt des Glases, im Südosten Polens am Fuße der
Bieszczady-Gebirge ist seit fast 90 Jahren für die Herstellung
von Glas bekannt. Die Glastradition begann im Jahre 1923 und
wird immer noch von Tausenden von Einwohnern der gesamten
Region fortgesetzt. Die Glasherstellung wurde zum Symbol
von Krosno nicht nur in Polen, sondern auf der ganzen Welt. Die
Schmelz- und Glasherstellung-Technologie, sowie Werkzeuge,
die die Glashüttearbeiter verwenden, haben sich seit Tausenden
von Jahren nicht geändert. Das Ausblasen von Glas durch ein
zwei Meter langes Metallrohr, ist eine grundlegende Technik, die
vor mehr als zweitausend Jahren erfunden wurde, und nahezu
unverändert bis zum heutigen Tag bleibt. Die Tradition des Glases
in der Region stammt aus dem 19. Jahrhundert. Krosno hat sich
zu einer der größten Glasproduktionsstätten Europas entwickelt,
sowohl in angewandter, als auch in künstlerischer Hinsicht.
Dutzende von Unternehmen sind heutzutage mit der Produktion
und Verzierung von Glas verbunden. Eine Schlüsselstellung unter
ihnen hat die Glashütte von Krosno, der größte und bekannteste
Glashersteller in Polen mit fast 100-jähriger Geschichte. Die
Vielfalt und Einzigartigkeit der Erzeugnisse von Krosno bestätigt
das lokale, reiche Hüttenerbe. Das Glaserbe von Krosno konnte
endlich einen würdigen Rahmen miterleben, einen Ort, der mit
dem Zeitgeist geht. Mit den großen Traditionen und modernen
Techniken erzählt das Objekt nicht nur die Geschichte von Glas von
Krosno, sondern schafft sie auch. Das Glaserbezentrum schreibt
auch ein bedeutendes neues Kapitel der Geschichte der Stadt.
Die Präsentation von Fähigkeiten der Hüttenmeister, die mit einer
heißen Glasmasse zurechtkommen müssen, ist sehr spektakulär,
aber nicht damit endet das Abenteuer in der Glaswelt. Dies ist
der erste Ort in Polen, wo man auf eine interaktive Weise das
Glasthema und die Glaskunst präsentiert. Ähnliche Zentren, die auf
der Basis der für die Region charakteristischen Industrie tätig sind,
sind bereits in Italien, Deutschland und der Tschechischen Republik
erfolgreich. Das Zentrum in Krosno ist der letzte Stopp auf der
europäischen Glasroute.

GLASMEISTER >> Die Tradition und Moderne der „gläsernen
Stadt” fasziniert schon ein breites Publikum. Seit der Eröffnung
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Sehenswertes

Stałą ekspozycję stanowią dzieła światowej klasy mistrzów artystycznego rzemiosła
Eine permanente Ausstellung bilden
die Werke von Weltklasse-Meistern des Kunsthandwerks

video-mappingu. To pierwsze na świecie połączenie
trójwymiarowego graffiti i projekcji 3D. Areną
tych działań jest ogólnodostępne pomieszczenie
ruchomych schodów krośnieńskiego Centrum, które
staje się wyjątkową otwartą galerią sztuki.
Powstająca w wyniku iluzji, podziemna pracownia
hutnicza jest dziełem krakowskiego artysty i architekta,
Ryszarda „Ryho” Paprockiego, jednej z bardzo
nielicznych osób na świecie tworzących w tej technice.
Choć „UnderGlass” wpisuje się w nurt sztuki ulicy, dzięki
wykorzystaniu renesansowych metod Leonarda da Vinci
pozostaje nietypową jej formą.
Dzięki transmisji online, po raz pierwszy, każdy
może śledzić „na żywo” powstawanie dzieła. To
wyjątkowa sytuacja. Niejedyna w tym projekcie.

Ryszard „Ryho” Paprocki przy pracy / Ryszard “Ryho” Paprocki bei der Arbeit

PIEC PEŁEN ROZRYWKI >> Od samego początku
w Centrum Dziedzictwa Szkła sięgano po oryginalne
i niebanalne pomysły, które łączy jeden motyw - szkło.
Obok rozgrzanego do 1200 stopni Celsjusza pieca,
w wyjątkowej scenerii odbywają się koncerty, pokazy
mody, szklanej biżuterii a nawet warsztaty browarnicze
czy degustacje win. A to tylko nieliczne propozycje, dzięki
którym wizyta w Centrum staje się prawdziwą przygodą.
PO RAZ PIERWSZY NA ŚWIECIE.
SZTUKA PODWÓJNIE TRÓJWYMIAROWA >>
W Krośnie trzeci wymiar sztuki zostaje podniesiony do
kwadratu. Powstające malowidło 3D, zatytułowane
„UnderGlass”, zyskuje drugie życie. Do obrazu
o powierzchni 80 m2 dodana zostaje animacja w technologii
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des Zentrums im Juni 2012 wurde es von fast 20.000 Menschen
besucht. Es enthüllt die Magie des Glasschaffens. Die Meister lüften
den Schleier des Geheimnisses und erzählen, wie aus Sandkörnern
Glaskunst entsteht. Sie ist so vielfältig, dass sowohl die Kenner, als auch
die Liebhaber praktischer Einkäufe in dem „Glas-Shop”
etwas für sich finden werden.
Die Kunstliebhaber finden die Galerie interessant, die sich in den alten
Kellern von Krosno-Markt befindet. Die Glasausstellungsstücke, die
hier versammelt sind, sind ein echter Leckerbissen für die Augen. Eine
permanente Ausstellung bilden die Werke von Weltklasse-Meistern des
Kunsthandwerks.
In gleichen Kellerräumen gibt es einen Bildungsraum „Glas in der
Physik”, in dem man selbständig Experimente auf Requisiten aus
Glas durchführen kann: z.B. auf Objektiven, Lichtleitfasern oder einem
Kaleidoskop. Auf diese Weise kann man die Eigenschaften des Glases
kennen lernen.

Urząd Miasta Krosna
38-400 Krosno
www.krosno.pl

HOCHOFEN VOLLER UNTERHALTUNG >> Von Anfang an griff
man im Glaserbezentrum nach originellen und einzigartigen Ideen, die
mit einem Motiv verbunden sind – nämlich mit Glas. Neben dem bis
auf 1200 Grad Celsius erhitzten Hochofen finden in einer einzigartigen
Umgebung Konzerte, Modeschauen, Präsentationen vom Glasschmuck
und sogar Bierbau-Workshops und Weinproben statt. Und das sind nur
ein paar Vorschläge, dank denen der Besuch im Zentrum zu einem
echten Abenteuer wird.

ZUM ERSTEN MAL AUF DER WELT.
OPPELTE DREIDIMENSIONAL KUNST >> In Krosno erhebt
man die dritte Dimension der Kunst ins Quadrat. Das entstehende

Fot.: U.M. Krosno,D. Kr zanowski

powstają szklane dzieła sztuki. Są one tak różnorodne, że
w „szklanym sklepie” zarówno koneserzy, jak i amatorzy
praktycznych zakupów znajdą coś dla siebie.
Miłośnicy sztuki zainteresują się galerią, zaaranżowaną
w dawnych piwnicach krośnieńskiego Rynku.
Zgromadzone tu szklane eksponaty są prawdziwą ucztą
dla oka. Stałą ekspozycję stanowią dzieła światowej klasy
mistrzów artystycznego rzemiosła.
W tych samych piwnicach znajduje się sala edukacyjna
„szkło w fizyce”, w której, przeprowadzając samodzielnie
eksperymenty na szklanych rekwizytach: soczewkach,
światłowodach czy kalejdoskopie, można poznać właściwości
szkła.

Pracownia witrażu / Glasfensteratelier

3D-Bild mit dem Titel „UnderGlass“ bekommt ein zweites Leben. Zum Bild
mit einer Fläche von 80 m2 wird eine Animation in einer Video-MappingTechnologie hinzugefügt. Es ist die weltweit erste dreidimensionale
Kombination von Graffiti und 3D-Projektion. Die Bühne dieser Aktivitäten
ist ein allgemein zugänglicher Raum der Rolltreppen des Zentrums von
Krosno, das zu einer einzigartigen, offenen Kunst-Galerie wird.
Das unterirdische Hüttenlabor, das auf Grund einer Illusion entsteht, ist das
Werk des Künstlers und Architekten aus Krakau, Ryszard „Ryho“ Paprocki,
eines der ganz wenigen Menschen auf der Welt, die in dieser Technik
schaffen. Obwohl „UnderGlass“ ein Teil der Street Art ist, bleibt die Technik
durch den Einsatz von Renaissance-Methoden von Leonardo da Vinci ihre
einzigartige Form.
Dank der Online-Übertragung kann, zum ersten Mal, jeder die „live“
Entstehung des Werkes beobachten. Dies ist eine einzigartige Situation.
Nicht nur bei diesem Projekt.

Stadtamt der Stadt Krosno
38-400 Krosno
www.krosno.pl

Centrum Dziedzictwa Szkła
ul. Blich 2
38-400 Krosno
www.miastoszkla.pl
www.3d.miastoszkla.pl
www.theunderglass.blogspot.com
www.facebook.com/miastoszkla
Wydarzenia:
Balony nad Krosnem
Dni Krosna
Świet(l)ne Miasto
Karpackie Klimaty
Galicja Blues Festival
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1-4 maja
14-16 czerwca
28 lipca
23-25 sierpnia
11-14 września

Glaserbezentrum
ul. Blich 2
38-400 Krosno
www.miastoszkla.pl
www.3d.miastoszkla.pl
www.theunderglass.blogspot.com
www.facebook.com/miastoszkla
Ballons über Krosno
Tage von Krosno 1
Leuchtstadt
Karpaten-Klima
Galizien Blues Festival

Ereignisse:
1-4 Mai
4-16 Juni
28 Juli
23-25 August
11-14 September

W specjalnej zakładce podgląd dzieła Ryszarda „Ryha” Paprockiego:
ockiego: / Im Extrabo
Extrabookmark
abo
bookm
okmark
k arkk kann
ka
kann man
ma sich Werke von Ryszard “Ryho” Paprocki ansehen:
www.3d.miastoszkla.pl
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Monika Galicka

Theyyam

F o t .: St a n i sł a w H e nr y k R yn i a k

gdy bogowie schodzą na ziemię…

Płomienie ognia rozświetlają twarze
zebranych, a w powietrzu unosi się zapach oleju kokosowego. Grupa ludzi
przygotowuje tancerza do roli, jak ą
wyznaczono mu z racji urodzenia – jego
ojciec, dziadek, pradziadek również dostąpili tego zaszczytu – to w nich z pokolenia na pokolenie wcielało się bóstwo. R az w roku stawali się Theyyam
– bogiem, bohaterem, herosem mającym
ocalić od gniewu niezadowolonych duchów lok alną społeczność.

Feuerflammen Erhellen Die Gesichter Von Den
Versammelten, In Der Luft Schwebt Der Duft
des Kokosöls. Der Tänzer Wird Von Seinen
K ameraden auf Eine Rolle Vorbereitet, Auf
Die Er Wegen Seinen Vorfahren Festgelegt
Wurde. Seinem Vater Und Grossvater Wurde
Diese Ehre Auch Zuteil: Von Generation Auf
Generation Verkörperten Sie Die Gottheit.
Einmal Pro Jahr Verwandelten Sie Sich In
Den Teyyam– Einen Gott, Held Und Heroe,
der Die Lok ale Gemeinschaft Vor Ärger
Verstimmten Geistern Schützte.

MISTERIUM PÓŁNOCNEJ KERALI >> Theyyam to
wielkie misterium Kerali północnej, to rytuał sięgający swymi korzeniami okresu przedaryjskiego, łączący tradycje szamanizmu, animizmu i okultyzmu, później nieco złagodzony przez kulturę drawidyjską i od V w. p.n.e. ulegający subtelnym wpływom arianizacji regionu. Etymologicznie theyyam oznacza boga, bóstwo. Każda wioska, region, społeczność ma własne kavu lub kalari – święte miejsca wyznaczone
przez kapłanów jako miejsca, gdzie co roku odbywa się theyyam. Najczęściej są to place, czasem wzbogacone o niewielki ołtarzyk poświęcony bóstwu. Nie ma tu jednak świątyń, do
których można wejść lub złożyć hołd, nie ma tu idoli, którym

MYTERIUM DES NÖRDLICHEN KERALA >> Teyyam ist
ein riesiges Mysterium des nördlichen Kerala. Das Ritual, das seine Wurzeln in der vorarischen Periode hat, vereint die Traditionen
von Schamanismus, Animismus und Okkultismus. Nachträglich
wurde es durch die drawidische Kultur etwas abgemildert und
seit dem 5. Jahrhundert v.Ch. vom Prozess der Arianisierung
in der Region beeinflusst. Etymologisch gesehen bedeutet
„Teyyam“ Gott oder Gottheit. Jede Region und jedes Dorfgemeinschaft haben ihre eigene kavu oder kalari - heilige, von den
Priestern angewiesene Veranstaltungsorte, wo Teyamm jährlich
stattfindet. Sie liegen meistens in Form von Plätzen vor, manchmal mit einem kleinen Altar versehen, der der Gottheit gewidmet

THEYYAM - WENN DIE GÖTTER AUF DIE ERDE KOMMEN
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te dotychczas wrota kalari – miejsca bóstwa – niewielkiego jednoizbowego budynku, stojącego zazwyczaj na uboczu w zacienionym gąszczu tropikalnego gaju. To właśnie
Srini – poza odczytywaniem znaków i prowadzeniem misterium – jako jedyna osoba ma prawo zapalać tutaj lampę
oliwną podczas zwykłych dni w roku.

ni – ein Weiser und Orakel des Clans. Für diese Veranstaltung
öffnet er die Tür von karali, einem Verehrungsort der Gottheit,
welches in einem kleinen, einräumigen Gebäude, im Gestrüpp
des Tropenwaldes beherbergt ist. Es ist Srini selbst, der außer
Zeichenlesen und Veranstaltungsdurchführung als Einzige an
üblichen Tagen eine Öllampe anzünden darf.

WALKA DOBRA ZE ZŁEM >> Na tymczasowej sce-

KAMPF DES GUTEN GEGEN DAS BÖSE>> Auf eine pro-

OTWARTE WROTA KALARI >> Każde misterium po-

ÜBER KASTENGRENZEN FEIERN >> Arische Stämme
brachten eine neue politische und gesellschaftliche Ordnung und
damit verbundenes Kastensystem in die indische Halbinsel. Alle
vier Varnas hatten zuerst ihre Rechte und Pflichte. Eine weitere
Gliederung in Unterkasten – Jatis hat jedoch die Kluft zwischen
reicher und ausgebildeter Kaste der Könige und Priester und dem
Rest der Gesellschaft vergrößert. Die Ritualisierung des Alltags
löste krasse Gegensätze zwischen jeweiligen Gruppen aus, die je
nach ihrem Status das Recht auf die Teilnahme an den religiösen
Festen oder Gebeten hatten - oder eben nicht. Eine von wenigen
Ausnahmen in diesem orthodoxen und hermetischen System
war, und immer noch ist Teyyam. Während des Rituals kann nämlich sowohl ein reicher Brahmane als auch ein armer Shudra die
Rolle des Helden, Gottes oder Dämons verkörpern. Heutzutage
werden Teyyam Festveranstaltungen hauptsächlich durch Malayan, Vannan und Velan Gemeinschaften durchgeführt, wobei die
Rolle des Souveräns und Sponsors von lokalen Behörden und
Einrichtungen sowie von privaten Spendern übernommen wurde. Die Teyyam - Darsteller unterscheiden sich von einander in
vielen Aspekten, doch eins haben sie gemeinsam. Die meisten
sind stark mit Shakti, einer weiblichen Urkraft des Universums,
verbunden. Ihr Ursprung ist in den matriarchalischen Traditionen
und im lokalen Kult der Fruchtbarkeit und guter Ernte zu finden.

przedzają kilkudniowe przygotowania, podczas których
składa się ofiary z ryżu, liści betelu i orzechów areca (pinang), powstają tymczasowe pawilony służące jako schronienie dla aktorów oraz kuchnia. W ceremonii, poza nielicznymi wyjątkami, biorą udział tylko mężczyźni. Poza samymi aktorami najważniejszą rolę odgrywa Srini – mędrzec, wyrocznia klanu, który na tę okazję otwiera zamknię-

OFFENE TÜR VON KARALI >> Mehrtägige Vorbereitungen
gehen jeder Festveranstaltung voran. Man bringt zu Opfer Reis,
Betelblätter und Areca Nüsse dar und baut provisorische Gebäude, die als Obdach für Schauspieler und eine Küche dienen. Am
Ritual, mit wenigen Ausnahmen, nehmen nur Männer teil. Die
wichtigste Rolle dabei, von Schauspielern abgesehen, spielt Sri-

nie pojawiają się aktorzy. To jednak jeszcze nie właściwa ceremonia, ale wstęp do wielkiego eposu walki pomiędzy dobrem a złem. Odgrywane podania i legendy budują tło dla
tego, co ma nastąpić. Wreszcie przy akompaniamencie muzyki – tradycyjnych instrumentów i pradawnych pieśni – pojawia się na scenie długo oczekiwana postać. To sam bohater
– główny aktor, którego ciałem zawładnie element sacrum,
siła natury nieujarzmiona i niepokonana. Wchodząc powoli
w trans, porusza się coraz rytmiczniej i coraz szybciej, a jego
ciężki i mocno rozbudowany strój zdaje się już nie krępować
jego ruchów.
Proces transformacji składa się z wielu etapów. Po każdym
z nich tancerz składa hołd bóstwu przed kalari, wspomnianym już wcześniej „domem bóstwa”. Pierwszy etap polega na recytowaniu thottam – inwokacyjnych pieśni, mantr.
Następnym jest owinięcie głowy białym kawałkiem płótna,
a torsu czerwonym. Każdy etap transformacji to przedstawienie samo w sobie. Bóstwo powoli opanowuje ciało śmiertelnika. Może to trwać dzień, dwa, a nawet trzy. Poszczególne elementy niezwykle bogatego stroju głównego bohatera
i jeszcze bardziej wysublimowanego makijażu twarzy i ciała
są dodawane stopniowo na oczach widzów. Ostatni etap to
założenie mudi – spektakularnego nakrycia głowy będącego
kwintesencją boga lub bohatera i jego mocy. Tancerz – teraz
już bóstwo wcielone – przegląda się w lusterku i ostatecznie
akceptuje swój nowy wizerunek. Staje się w pełni Theyyam.

visorische Bühne treten die Schauspieler. Hier fängt die richtige
Zeremonie noch nicht an. Es handelt sich mehr um die Einführung zum ewigen Kamp des Guten gegen das Böse. Die aufgeführten Sagen und Legenden dienen als Hintergrund für die
bevorstehende Veranstaltung. Endlich, mit Begleitmusik von traditionellen Instrumenten und uralten Liedern, tritt die lang erwartete Person auf die Bühne. Das ist der Held - ein Hauptdarsteller,
dessen Körper von heiligen, unbezähmbaren Naturkräften beherrscht wird. Langsam in Trance fallend, bewegt er sich immer
rhythmischer und schneller, so dass er in seiner schwereren und
prachtvollen Kleidung nicht mehr in seiner Bewegungsfreiheit
einschränkt ist. Der Transformationsprozess besteht aus mehreren Etappen. Nach jeder Etappe erweist der Tänzer der Gottheit
seine Ehrerbietung vor dem vorgenannten kalari, einem „Haus
der Gottheit“. In der ersten Etappe rezitiert der Tänzer thottam –
Lieder und Mantren. Dann wird sein Kopf in ein weißes und sein
Torso in ein rotes Tuch gehüllt. Jede Phase der Transformation
ist eine Aufführung in sich. Allmählich wird der Körper des Sterblichen von der Gottheit besessen. Die Verwandlung kann sogar
bis zu drei Tagen dauern. Jeweilige Elemente einer prachtvollen
Kleidung und einer ungewöhnlichen Gesichts- und Körperbemalung werden vor allen Zuschauern schrittweise hinzugefügt. Zu
der letzen Phase gehört das Anziehen von mudi – einer spektakulären Kopfbedeckung, die Essenz des Gottes, des Helden und
seiner Macht darstellt. Der Tänzer, der jetzt die Gottheit verkörpert, schaut in den Spiegel und nimmt sein neues Image an. Nun
ist er endgültig Teyyam geworden.

ŚWIĘTOWANIE PONAD KASTAMI >> Plemiona aryjskie przyniosły na półwysep indyjski nowy ład społeczno-religijny, a co za tym idzie – system kastowy. Każda z czterech
varn miała swe prawa i obowiązki. Późniejsze podziały na
podkasty – jati – pogłębiły jednak przepaść pomiędzy zamożną i wykształconą warstwą królów i kapłanów a resztą społeczeństwa. Rytualizacja dnia powszedniego spowodowała jaskrawe kontrasty pomiędzy poszczególnymi grupami, które
w zależności od swego statusu miały bądź nie miały prawa
do uczestnictwa w świętach religijnych czy modlitwach. Jednym z nielicznych wyjątków w tym dość ortodoksyjnym i hermetycznym systemie był i nadal jest theyyam, podczas którego w rolę bohatera, boga czy demona mógł się wcielić zarówno przedstawiciel rodziny brahmińskiej, jak i ubogi śudra.
Obecnie rytuały theyyam zdominowane są przede wszystkim
przez społeczności: Malayan, Velan i Vannan, a rolę suwerena i sponsora przejęły lokalne władze i instytucje oraz prywatni darczyńcy.
Theyyam różnią się między sobą pod wieloma względami,
jednak większość z nich należy do kategorii Shakti – najwyższej energii żeńskiej. Jej początków można się dopatrywać zarówno w tradycjach matriarchalnych, jak i w lokalnym kulcie
płodności i urodzaju.
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wurde. Hier gibt es keine Tempel, in denen Götter verehrt werden
oder Götzen, denen Opfer dargebracht werden. Nun, Teyamm ist
etwas mehr als gewöhnliches Gebet oder Gottesdienst. Das Ritual stellt einen Grenzenübergang zwischen Sacrum und Profanum
dar und gibt die Möglichkeit, die Macht und Kraft der alten Gottheiten und Dämonen in der Realwelt zu erfahren.

przynosi się ofiary. Theyyam to coś więcej niż zwykła modlitwa czy nabożeństwo – to przekroczenie granicy pomiędzy
sacrum a profanum, to doświadczenie siły i potęgi dawnych
bóstw i demonów w świecie rzeczywistym.
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MISTERIUM W BARWACH NATURY >> Kolory używane podczas misterium – czerwień, czerń, biel, żółty i zieleń

MYSTERIUM IN FARBEN DER NATUR >> Die Farben, die
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– odzwierciedlają podstawowe kolory natury. Poprzez barwy stroju i makijażu artyści przemawiają do zebranych. Za
pomocą wyrafinowanej symboliki dawnych wieków ukazują
nie tylko status i przynależność społeczną tancerza, ale także
atrybuty postaci, która się w niego wciela. Theyyam to także
pole nieskrępowanej wyobraźni artystów i świadomości grupowej danej społeczności – zarówno lęki, jak i nadzieje znajdują tutaj swe odzwierciedlenie, a wyrafinowane, wręcz surrealistyczne stroje i dekoracje budzą lęk i zachwyt widzów
oraz uczestników misterium.
Theyyam w swej ostatecznej formie budzi respekt i szacunek wszystkich, niezależnie od ich pochodzenia czy majątku.
Wierzy się, że bóstwo ma nie tylko moc błogosławieństwa
i oczyszczania, ale również uzdrawiania. Co więcej, w niektórych regionach pomija się różnice wyznaniowe, a przedstawiciele innych religii czynnie uczestniczą zarówno w samych przygotowaniach, jak i obchodach tego corocznego festiwalu.

RÓŻNE OBLICZA THEYYAM >> Każdy theyyam jest
wyjątkowy. Co roku na terenie Kerali odnotowuje się około 400 ceremonii. Pośród tego barwnego panteonu najbardziej charakterystyczne są angakaran theyyam – główny aktor wciela się w rolę herosa wojownika, devakoothu theyyam – jedyne misterium, w którym w trans wchodzi kobieta,
związane z kultem boga Shivy gandakarnan i gulikan theyyam, czy wreszcie niezwykle ekspresyjny i efektowny w swej
formie muchilot bhagavathi theyyam.
Pomimo ogólnej modernizacji, globalizacji i zmian na tle gospodarczo-politycznym theyyam nadal zajmuje ważne miejsce w świadomości mieszkańców Kerali północnej. Kultywowanie tradycji i pielęgnowanie dawnych rytuałów nie tylko
daje poczucie jedności, przynależności do danej grupy społecznej, ale jest formą katharsis – oczyszczenia dla zmęczonych problemami dnia codziennego ludzi. To wreszcie ziemskie doświadczenie sacrum, pozwalające na odnalezienie
boga w otaczającym nas świecie maszyn i nowoczesnych
technologii.
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im Ritual verwendet werden: Rot, Schwarz, Weiß, Gelb und Grün;
spiegeln die Grundfarben der Natur wieder. Durch die Farben der
Kleidung und des Make-ups sprechen die Darsteller ihr Publikum
an. Durch eine raffinierte Symbolik werden nicht nur der Status
und Kastenangehörigkeit des Tänzers sonder auch die Eigenschaften der Gestalt, die sie verkörpern, deutlich gemacht. Bei
Teyyam sind der Phantasie der Darsteller und Zuschauer keine
Grenzen gesetzt. Sowohl Ängste als auch Hoffnungen werden
dabei widerspiegelt. Die surrealistischen Verkleidungen und
Dekorationen rufen bei Zuschauern und Teilnehmern Frucht in
Verbindung mit Bewunderung hervor. Teyyam in seiner endlichen
Form verschafft sich Respekt bei allen, unabhängig von Herkunft
oder Vermögen. Man glaubt daran, dass die Gottheit nicht nur
segnet und bereinigt, sondern auch heilende Kräfte besitzt. Darüber hinaus werden in manchen Regionen die religiösen Unterschiede abgeschafft. Dadurch können die Bekenner anderen Religionen aktiv an den Vorbereitungen und an der Veranstaltung
selbst teilnehmen.

VERSCHIEDENE GESICHTER DES TEYYAMS >> Jedes
Teyyam ist einzigartig. Im Kyrala finden jährlich etwa 400 Veranstaltungen dieser Art statt. Aus dieser interessanten Sammlung
zeichnen sich drei Sorten aus: angakaran theyyam, wo der Hauptdarsteller einen heroischen Krieger verkörpert, devakoothu theyyam – das einzige Mysterium, bei dem eine Frau in Trance fällt,
mit dem Kult des Shiva verbundene gandakarnan und gulikan theyyam, oder eine sehr expressive und effektive muchilot bhagavathi theyyam. Trotzt einer generellen Tendenz zu Modernisierung,
Globalisierung und ökonomisch-gesellschaftlichen Veränderungen, spielt Teyamm bei den Mitbewohnern des nördlichen Kerala
immer noch eine wesentliche Rolle. Pflege von alten Traditionen
und Sitten vereinigt und vermittelt den Menschen das Gefühl der
Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe. Es dient auch als eine
Katharsis - Reinigung für alle, die sich durch die Probleme des
Alltags überfordert fühlen. Zuletzt ist das ein Versuch, die Sphäre
des Sakralen auf der Erde, von Maschinen und neuen Technologien umgeben, zu erfahren.

Atithi Voyages Pvt. Ltd.
C-7, 2nd Floor, Local shopping Complex,
J Block Market, Saket, New Delhi-110017 India
e-mail: info@atithivoyages.com
shiv@atithivoyages.com, www.atithivoyages.com
Monika Galicka
Business Development Manager
tel. (Polska): +48 603682085
fax (Polska): +48 22 7861129
e-mail: monika@atithivoyages.com
www.atithivoyages.com
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rów – żółtobrązowy płyn z beżową pianką, na której unoszą się szumowiny, raczej nie zachęca do degustacji. Meksykanie jednak za nim przepadają. Na ulicach miast, targowiskach, w przydrożnych budkach można kupić tejate rozlewane z wielkich ceramicznych misek wprost do plastikowych kubków. Przygotowanie napoju czekoladowego od
wieków należy do obowiązków kobiet. Zmiażdżone i roztarte na miazgę ziarna kakao i kukurydzy zalewają lodowatą wodą i mieszają dłonią, dopóki masa nie stanie się gładka i kremowa.

NA ZMĘCZENIE I WYTRZYMAŁOŚĆ >> W języku

Ulubiony napój Meksykanów
Meksykanie przepadają za czekoladą.
Piją ją i jadają na co dzień i od święta.
Napojem czekoladowym leczą dolegliwości żołądkowe, przypisują
mu też walory magiczne.
THEOBROMA CACAO, CZYLI NAPÓJ BOGÓW >>
Wiecznie zielone drzewa kakaowca dwa razy w roku obsypują biało-fioletowe kwiaty. Nie pokrywają one jednak czubków
gałęzi, lecz zebrane w pęki wyrastają bezpośrednio z pnia lub
konarów. Owoce z wyglądu przypominają małe kokosy. Bardzo gorzkie nasiona chroni słodka i soczysta otoczka. Z wielu
gatunków kakaowca tylko jeden – kakaowiec właściwy, czyli Theobroma cacao – wydaje ziarna, z których wytwarza się
czekoladę. Dziś w Meksyku kakaowce uprawia się na planta-

cjach w sześciu stanach: Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Guerrero,
Veracruz i Michoacán.
Nazwę Theobroma cacao (z grec. teos – bóg, broma – napój)
kakaowiec zawdzięcza Karolowi Linneuszowi. Jest ona zgodna z wierzeniami Majów, którzy uważali, że drzewo to należy
do bogów. Z jego nasion przygotowywali gorzki napój przeznaczony wyłącznie dla władców i arystokracji. Wykorzystywali go również podczas odprawiania obrzędów religijnych.

MAGICZNE TEJATE >> Dużą popularnością w Meksyku cieszy się schłodzony napój czekoladowy, zwany tejate.
Przepis na jego wykonanie był przekazywany z pokolenia na
pokolenie od niepamiętnych czasów. Meksykanie twierdzą,
że tejate ma właściwości lecznicze – pomaga na dolegliwości żołądkowe. Jest także napojem magicznym – żona przygotowuje je mężowi drugiego dnia po ślubie, aby zapewnić
rodzinie szczęście. Turyści zwykle nie doceniają jego walo-

Majów słowo „chocolatl” znaczy „gorzka woda”. Od Majów zwyczaj picia czekoladowego płynu przejęli Aztekowie. Montezuma II pijał w złotym kielichu napój z ziaren
kakaowca i kukurydzy z dodatkiem słodkiego soku z agawy i wanilii. Montezuma uważał, że zwiększa on wytrzymałość i zwalcza zmęczenie. Twierdził, że wzmacnia libido, dlatego spożywał go przed wizytami w haremie. Gdy
w 1519 r. wojska Cortésa wkroczyły do azteckiej stolicy Tenochtitlan, w skarbcu królewskim odkryły miliony ziaren kakaowca. W tamtych czasach były one oficjalnym środkiem
płatniczym – za dziesięć ziaren można było kupić królika na
obiad. Cortés, wracając do Hiszpanii, zabrał ze sobą cenne znalezisko. Jednak przyrządzony z ziaren kakaowca zimny i gorzki napój nie przypadł do gustu Hiszpanom. Dopiero gdy ok. 1540 r. gwatemalskie zakonnice do zmielonego
kakao dodały gorącą wodę, wanilię i cukier, słodka czekolada podbiła Europę.

HISTORIA KOŁEM SIĘ TOCZY >> Na początku XX
w. zwyczaj picia gorącej, słodkiej czekolady przywędrował
tym razem z Hiszpanii do Meksyku. Od tego czasu podaje
się ją zazwyczaj z churros (ciasteczkami smażonymi na głębokim tłuszczu). Krążki sproszkowanej czekolady są roztapianie
w wodzie lub mleku i mieszane z różnymi składnikami, takimi
jak: żółtka jaj, śmietana, melasa, cynamon, anyż.
W miastach powstało wiele małych kawiarenek, w których
można wybierać między różnymi smakami czekolad, także
z dodatkiem chili.

NA TRZECH KRÓLI I DZIEŃ ZAKOCHANYCH >>
Czekolada na stałe zagościła na stołach Meksykanów. Jada
się ją i pija nie tylko na co dzień, ale i od święta. W święto
Trzech Króli Meksykanie spotykają się w gronie rodzinnym,
aby wspólnie zjeść tradycyjne ciasto i napić się gorącej czekolady. Przed dniem Wszystkich Świętych w sklepach pojawiają się czekoladowe czaszki. Czekoladki są też niezastąpionym
prezentem z okazji Dnia Nauczyciela i Dnia Zakochanych. Na
straganach nawet pieczone banany polewa się płynną czekoladą.
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Ĳwidnicka Manufaktura Czekolady
www.chocoffee.com
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Schokolade

Lieblingsgetränk der Mexikaner
Die Mexikaner sind nach Schokolade einfach
verrückt. Sie trinken und essen sie sowohl jeden
Tag, als auch zu besonderen Anlässen. Mit einem
Schokoladengetränk heilen sie Magenbeschwerden. Sie schreiben der Schokolade magische Eigenschaften zu.
THEOBROMA CACAO, ALSO EIN GETRÄNKE DER GÖTTER >> Die immergrünen Kakaobäume bekommen zweimal
jährlich weiße und violette Blumen. Allerdings bedecken sie nicht
die Spitzen der Äste, sondern wachsen direkt vom Stamm oder
von Ästen aus, indem sie in Bündeln gesammelt werden. Die
Früchte ähneln kleinen Kokosnüssen. Die sehr bitteren Bohnen
werden von einer süßen und saftigen Schale geschützt. Von vielen Kakaobaumgattungen hat nur eine, also Theobroma cacao,
Bohnen, aus denen man Schokolade macht. Heute baut man in
Mexiko Kakao auf den Plantagen in folgenden sechs Bundesstaaten an: Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Guerrero, Veracruz und
Michoacán. Der Name Theobroma cacao (aus dem Griechischen
theos – Gott, broma - Getränk) verdankt das Getränk Charles Linneus. Er steht im Einklang mit dem Glauben der Mayas, die daran
glaubten, dass der Baum den Göttern gehörte. Aus seinen Bohnen bereiteten sie ein bitteres Getränk vor, das ausschließlich für
die Könige und die Adligen gedacht war. Darüber hinaus nutzten
sie es auch während der religiösen Riten.

MAGISCHES TEJATE >> Sehr beliebt in Mexiko ist ein gekühltes Schokoladengetränk namens Tejate. Sein Rezept wurde
von Generation zu Generation seit jeher übertragen. Die Mexikaner behaupten, dass Tejate heilende Eigenschaften habe - es
hilft bei Magenbeschwerden. Es ist aber auch ein magisches Getränk - die Ehefrau bereitet es ihrem Mann am zweiten Tag nach
der Hochzeit vor, um der Familie Glück zu sichern. Die Touristen
können in der Regel seine Qualitäten nicht schätzen – die gelbbraune Flüssigkeit mit einem beigen Schaum wirkt eher nicht
unbedingt einladend. Aber die Mexikaner lieben das Getränk. Auf
den Straßen, Marktplätzen, in den Straßenständen kann man Tejate kaufen, das aus den Keramikschalen direkt in die Plastikbecher
eingegossen wird. Das Vorbereiten des Schokoladengetränks gehört seit Jahrhunderten zu den Pflichten der Frauen. Die zerkleinerten und zu einem Brei gewordenen Kakao- und Maisbohnen
übergießen sie mit eiskaltem Wasser und mischen alles mit der
Hand, bis die Masse glatt und cremig wird.
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GEGEN DIE MÜDIGKEIT UND FÜR DIE AUSDAUER >>
In der Maya-Sprache bedeutet das Wort „chocolatl” „bitteres Wasser”. Die Azteken übernahmen von der Mayas den Brauch, der
mit dem Trinken der flüssigen Schokolade verbunden war. Montezuma II trank ein Getränk aus Kakaobohnen und Mais aus einer
goldenen Tasse mit süßem Agavensaft und Vanille. Montezuma
glaubte nämlich, dass es die Ausdauer förderte und die Müdigkeit
bekämpfte. Er behauptete, dass es die Libido stärkte, deswegen
ass er Schokolade vor seinen Besuchen in dem Harem. Als im
Jahre 1519 die Armee von Cortés in die aztekische Hauptstadt
Tenochtitlan einmarschierte, entdeckte sie in der Schatzkammer
des Königs Millionen Kakaobohnen. Damals galten sie als die offizielle Währung – für zehn Bohnen konnte man ein Kaninchen für
das Mittagessen kaufen. Für den Rückweg nach Spanien nahm
Cortés die wertvolle Entdeckung mit sich. Allerdings schmeckte
das kalte und bittere Getränk aus Kakaobohnen den Spaniern
eher nicht. Erst nachdem die guatemaltekischen Nonnen etwa im
Jahre 1540 zu dem gemahlenen Kakao heißes Wasser, Vanille
und Zucker zugegeben hatten, eroberte die süße Schokolade
ganz Europa.

DIE GESCHICHTE DREHT SICH IM KREIS >> Zu Beginn
des 20. Jahrhunderts kam der mit dem Trinken der heißen, süßen
Schokolade verbundene Brauch diesmal aus Spanien nach Mexiko. Seitdem serviert man Schokolade in der Regel mit Churros
(frittiertes Gebäck im tiefen Fett). Die Ringe des Schokoladenpulvers werden in Wasser oder Milch geschmolzen und mit verschiedenen Zutaten wie Eigelb, Sahne, Sirup, Zimt, Anis gemischt. In
den Städten gibt es eine Reihe von kleinen Cafés, wo man zwischen verschiedenen Sorten von Schokolade wählen kann, auch
mit der Zugabe von Chili.

ZUM TAG DER HEILIGEN DREI KÖNIGE UND VALENTINSTAG >> Die Schokolade gehört nun zum Alltag der Mexikaner. Sie wird nicht nur jeden Tag, sondern auch zu besonderen
Anlässen gegessen und getrunken. Am Tage der Heiligen Drei
Könige treffen sich die Mexikaner mit ihren Familien zusammen,
um einen traditionellen Kuchen zu essen und heiße Schokolade
zu trinken. Vor Allerheiligen gibt es in den Geschäften Totensschädel aus Schokolade. Pralinen wurden zum unersetzlichen
Geschenk anlässlich des Tages des Lehrers und zum Valentinstag. Man übergießt sogar die gebackenen Bananen mit flüssiger
Schokolade.
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Powiat Świdwiński
DER POWIAT ŚWIDWIŃSKI
Powiat Świdwiński (50 tys. mieszkańców) to
obszar o rozwiniętej funkcji rolniczo-leśnej
z atrakcyjnymi krajobrazowo terenami.
Wykształciły się tu dwa ośrodki miejskie:
Świdwin, z przewagą funkcji usługowej
i przemysłowej, oraz Połczyn-Zdrój, z przewagą
funkcji lecznictwa uzdrowiskowego, który
urzeka typowo pomorską naturą.

Der Powiat Świdwiński (50 Tausend Einwohner)
ist ein Gebiet mit einer entwickelten Land- und
Forstwirtschaftsfunktion mit attraktiven Landschaften.
Zwei Stadtzentren haben sich hier entwickelt:
Świdwin, mit einer Dominanz von Dienstleistungsund Industriefunktionen und Połczyn-Zdrój, mit einer
Dominanz von Kurbehandlungsfunktion. Der Ort
verzaubert durch eine typisch pommersche Natur

Siedzibą powiatu jest Świdwin, gdzie znajduje się wiele miejsc związanych z historią regionu: Zamek z XIII w., Brama Gotycka i Kościół Mariacki
z XIV w. Atrakcją turystyczną jest także nowoczesna, wielozadaniowa kryta pływalnia-Park Wodny „Relax”.
Sanatoria, ośrodki lecznicze i piękny park zdrojowy zlokalizowane są
w Połczynie Zdroju – jednym z najstarszych miast uzdrowiskowych w Polsce. Tutaj od ponad 300 lat wykorzystuje się terapeutyczne właściwości
solanki, borowiny i wód mineralnych.
W krajobraz powiatu wtopiły się liczne pałace, dworki oraz jakby malowane w czarno-białą kratkę zabytkowe ryglowe świątynie. Miłośnikom przyrody polecamy tereny Szwajcarii Połczyńskiej z „Doliną Pięciu Jezior”, Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Karsibór”, Torfowisko „Toporzyk”. Zwolenników turystyki aktywnej zapraszamy również na szlaki rowerowe
i pieszo-rowerowe.
Powiat Świdwiński w 2012 r. znalazł się w pierwszej dziesiątce ogólnokrajowego „X jubileuszowego RANKINGU NAJLEPSZYCH MIAST, POWIATÓW
i GMIN”, w kategorii powiatów do 60 tys. mieszkańców.

Der Sitz des Kreises ist Świdwin, wo sich viele mit Geschichte der Region verbundene Orte befinden: ein Schloss aus dem 13. Jahrhundert, ein Gotisches Tor und
eine Marienkirche aus dem 14. Jahrhundert. Die touristische Attraktion stellt hier
ein modernes, Mehrzweck-Hallenschwimmbad – der Wasserpark „Relax” dar. Sanatorien, Gesundheits- und Wellnesseinrichtungen und ein schöner Kurpark befinden sich in einer der ältesten Kurorte Polens – in Połczyn Zdrój. Hier wendet
man seit 300 Jahren therapeutische Eigenschaften von Salz, Heilschlamm und Mineralwasser an.
Zahlreiche Paläste, Gutshäuser und Riegelkirchen verschmelzen mit der Landschaft, als ob sie schwarz-weiß kariert gemalt worden wären. Den Naturliebhabern empfehlen wir die Gebiete vom Schweizer Połczyn mit dem „Tal der Fünf
Seen’; mit dem Natur-Landschaft-Komplex „Karsibór”, mit dem Torfmoor „Toporzyk”. Die Liebhaber des aktiven Tourismus laden wir auch ein, die Fahrradwege und Wander-Radwege zu nutzen. Der Powiat Świdwiński befand sich im Jahre 2012 auf der Top-Ten-Liste des landesweiten ubiläumsRANKINGs DER BESTEN
STÄDTE, KREISE und GEMEINDEN „ in der Kategorie der Kreise bis zu 60 Tausend
Einwohnern.

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

www.powiatswidwinski.pl
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100 kilometrów przygody
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100 Kilometer Abenteuer
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Zamek w Bobolicach
Schloss in Bobolice

Centrala Jurajskiej Informacji Turystycznej
ul. Piastowska 1, Zawiercie
tel./faks (32) 672 43 31, www.jura-it.pl
www.orlegniazda.pl

Jaga Kolawa

Zamek w Pieskowej Skale
Schloss in Pieskowa Skała

Wielkiego pobudza wyobraźnię i sprawia, że przeniesienie się do czasów
świetności dumnych strażnic jest na wyciągnięcie ręki. Co koniecznie
trzeba zobaczyć? Wśród zamków i pałaców prym wiedzie Zamek Ogrodzieniecki. Usytuowany na Górze Janowskiego przyciąga turystów niesamowitymi widokami i imprezami plenerowymi. Jeszcze większe wrażenie robi całkowicie odbudowany zamek w Bobolicach. Prywatny właściciel dokonał niemożliwego – z kompletnych ruin, przy pomocy specjalistów, zrekonstruował i całkowicie odbudował zamek. Efekt? To trzeba zobaczyć na własne oczy. W gminie Janów, słynącej m.in. z Dworku
Krasińskich i najstarszej pstrągarni w Polsce, nie sposób nie spróbować
lokalnego specjału – słynnego złotopotockiego pstrąga. W miasteczku
Żarki warto się zatrzymać, by poznać Szlak Kultury Żydowskiej, na którym znajdują się najciekawsze zachowane zabytki bądź miejsca związane z kulturą żydowską. Nie można również przegapić możliwości odwiedzenia Muzeum Produkcji Zapałek w Częstochowie. Jedyne tego typu
muzeum w Europie z zabytkową linią technologiczną to unikat na skalę europejską.

Jura

- największą atrakcją turystyczną w Polsce
JURA - DIE GRÖSSTE TOURISTISCHE ATTRAKTION IN POLEN.

Eindrucksvolle Burgen, unberührte Natur und ideale
Bedingungen für Klettern, Wandern und Radfahren - sind
größte Vorteile des Krakau- Tschenstochau-Hochlandes
(im Volksmund Jura genannt), das an der Grenze der
Region Kleinpolen und Schlesien gelegen ist. Diese Region
gehört zu den Regionen, die von Touristen am häufigsten
besucht werden. Hier dauert die touristische Saison das
ganze Jahr lang und es ist wirklich nicht einfach, dem Reiz
von „Adlerhorst Burgen” zu widerstehen.

JURA NA MEDAL >> Ten, kto w trakcie turystycznych pe-

JURA – EINFACH VORBILDLICH >> Derjenigen, der im Laufe der
touristischen Pilgerreisen Jura nicht besuchte, sollte schnell landeskundliche Rückstände aufholen, weil derjenige, der einst Jura-Klima gekostet hat, wird hier definitiv wieder kommen. Diese Region ist mit dem Gold-Zertifikat der Polnischen Tourismusorganisation gekennzeichnet, das die Route der Adlerhorst Burgen als das
Beste Touristische Produkt Polens erklärte. Das Gold-Zertifikat, das im vergangenen Jahr verliehen wurde, zeigt, dass der Wanderweg, der einer der ältesten und
längsten in unserem Land ist, nicht nur einen Ort für Wanderer und Liebhaber der
Geschichte bildet. Es ist auch ein idealer Ort für Familien mit Kindern, Liebhaber
von Extremsportarten oder Teilnehmer der Team-Building-Meetings.

regrynacji nie odwiedził Jury, powinien szybko nadrobić krajoznawcze
zaległości, bo ten, kto raz zakosztował jurajskich klimatów, na pewno
powróci tu ponownie. Rekomendacją do odwiedzenia regionu jest Złoty Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej, która uznała Szlak Orlich
Gniazd za Najlepszy Produkt Turystyczny Polski. Złoty Certyfikat przyznany w ubiegłym roku dowodzi, że jeden z najstarszych i najdłuższych
szlaków turystycznych w naszym kraju nie jest jedynie miejscem dla wędrowców i miłośników historii. To również idealna destynacja dla rodzin
z dziećmi, amatorów sportów ekstremalnych, czy też uczestników spotkań integracyjnych.

JURA W PIGUŁCE >> Szlak Orlich Gniazd liczący ponad 160
km można poznać w trakcie tygodniowej lub weekendowej wycieczki.
Na szlaku nie brakuje różnorodnych atrakcji, wyprawa wzdłuż królewskich zamków i warowni, pamiętających XIV w. i czasy króla Kazimierza
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JURA KURZ UND BÜNDIG >> Die Adlerhorst-Burgen-Route, die
über 160 km lang ist, kann man während eines einwöchigen Ausfluges oder am
Wochenende kennen lernen. Auf der Route fehlt es nicht an Sehenswürdigkeiten. Eine Reise entlang der königlichen Schlösser und Festungen, die sich an das
14. Jahrhundert und die Zeiten von König Kasimir dem Großen erinnern, regt die

JURA W MINIATURZE >> Dla turystów niedysponujących czasem przygotowano ciekawą propozycję – Park Miniatur Ogrodzieniec. U stóp ogrodzienieckiego zamku zobaczyć można Szlak Orlich
Gniazd w skali 1:25 rozciągający się od Krakowa, aż po Częstochowę.
Makiety przedstawiające zamki i warownie z czasów ich świetnosci odtworzone zostały zgodnie z prawdą historyczną, a samo wykonanie makiet poprzedziły wielomiesięczne poszukiwania i opracowywania dokumentacji historycznej. Wizyta w Parku Miniatur daje przedsmak atrakcji, które czekają na turystów na Jurze. Niezależnie od sposobu zwiedzania wyprawa na Jurę to gwarancja udanego wypoczynku – nie tylko na
weekend. Dodatkowo bogata baza turystyczna i liczne organizowane
cyklicznie imprezy kulturalne, sportowe i plenerowe sprawiają, że chce
się tutaj wracać na dłużej i o każdej porze roku!
Adresy / Address:
Biuro Związku Gmin Jurajskich
pl. Wolności 42, Ogrodzieniec
tel. (32) 673 33 64, www.jura.info.pl
Informacja Turystyczna / Touristeninformation:
Zawiercie – dworzec PKP tel. (32) 710 37 15
Olsztyn - Pl. Marszalka Józefa Pilsudskiego 15
tel. (34) 32 85 313
Podzamcze – ul. Zamkowa 19, tel. 501 107 203
Podzamcze – Kasa Zamku Ogrodzienieckiego
Tel. (32) 673 22 85, www.zamek-ogrodzieniec.pl
Ojców – Ojców 15, tel. (12) 389 20 89, www.ojcowianin.pl
Kraków – Wieża Ratuszowa, Rynek Główny 1, tel. (12) 433 73 10
Częstochowa – al. NMP 65, tel. (34) 368 22 50, www.czestochowa.um.gov.pl

Fot.: xxx

Imponujące zamki, dziewicza przyroda i idealne
warunki do uprawiania wspinaczki, turystyki
pieszej i rowerowej – to największe atuty Wyżyny
Krakowsko-Częstochowskiej (nazywanej popularnie
Jurą), znajdującej się na granicy województwa
małopolskiego i śląskiego. Region ten należy do
najchętniej odwiedzanych przez turystów. Tutaj
sezon turystyczny trwa przez cały rok i naprawdę
trudno oprzeć się urokowi „Orlich Gniazd”.

Odrestaurowany spichlerz w Olsztynie k. Częstochowy
Restaurierter Speicher in Olsztyn bei Częstochowa

Ruiny zamku w Smoleniu k. Pilicy
Bergruinen in Smoleń bei Pilica

Phantasie an und macht eine Reise mit der Zeitmaschine in die glorreichen Tage der
stolzen Wachtürmen greifbar. Was müssen Sie unbedingt sehen? Unter den Burgen
und Schlössern spielt die Ogrodzieniecki-Burg die erste Geige, die sich auf dem Janowski-Berg befindet und die mit einer spektakulären Aussicht und Open-Air-Veranstaltungen lockt. Noch beeindruckender ist das komplett wiederaufgebaute
Schloss in Bobolice. Ein privater Eigentümer machte das Unmögliche möglich– aus
den Ruinen, mit der Hilfe von Spezialisten, rekonstruierte und baute er komplett
das Schloss wieder auf. Das Ergebnis? Sie müssen das selbst sehen. In der Gemeinde Janów, die u.a. für das Krasiński-Herrenhaus und die älteste Forellenzucht in Polen berühmt ist, kann man einfach auf die lokale Spezialität nicht verzichten – die
berühmte Forelle aus Złoty Potok. Die Stadt ist einen Stopp in Żarki wert, um die Route der Jüdischen Kultur kennen zu lernen, auf der sich die interessantesten, erhaltenen Monumente oder die mit der jüdischen Kultur verbundenen Orte befinden.
Sie können auch nicht die Gelegenheit verpassen, das Museum der Herstellung von
Streichhölzern zu besuchen. Das einzige Museum seiner Art in Europa, mit historischen Fertigungslinie ist einzigartig auf europäischer Ebene.

JURA IM KLEINFORMAT >> Für Touristen, die keine Zeit haben,
bereite man einen interessanten Vorschlag vor – den Miniaturenpark Ogrodzieniec. Am Fuße der Burg von Ogrodzieniec sind die Adlerhorst Burgen im Maßstab
1:25 zu sehen, die sich von Krakau bis nach Czestochowa strecken. Die Modelle
von Burgen und Festungen aus der Zeit ihres Glanzes wurden nach der historischen Wahrheit restauriert, und die Ausführung von den Modellen dauerte viele
Monaten wegen der Exploration und Bearbeitung der historischen Dokumentation. Der Besuch im Miniaturenpark gibt einen Vorgeschmack der Attraktionen,
die die Besucher auf dem Jura-Gebiet zu erwarten haben. Unabhängig davon,
für welchen Typ der Expedition man sich entscheidet, ist eine Jura-Expedition ein
Garant für einen gelungenen Urlaub - nicht nur für das Wochenende. Darüber
hinaus sind die reiche touristische Basis und zahlreiche regelmäßige kulturelle,
Sport- und Outdoor-Veranstaltungen ein Grund dafür, dass man für einen längeren Zeitraum und zu jeder Zeit des Jahres wieder kommen will!
Związek Gmin Jurajskich /Verband der Jura-Gemeinden
Do stowarzyszenia gmin z województw małopolskiego i śląskiego, leżących
na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, należy 37 gmin. Stowarzyszenie
stawia sobie za cel m.in. promocję turystyczną Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, rozwój turystyki wiejskiej, ochronę walorów przyrodniczych
i kulturowych Jury, rozwój infrastruktury turystycznej. Związek ma siedzibę w
Ogrodzieńcu.
Zum Verband der Gemeinden der Woiwodschaften Schlesien und Kleinpolen,
die auf dem Krakau-Tschenstochau-Hochland liegen, gehören 37 Gemeinden.
Das Ziel des Verbandes ist u.a. die Werbung für das Krakau- TschenstochauHochland, die Entwicklung des ländlichen Tourismus, der Schutz des natürlichen
und kulturellen Erbes von Jura, die Entwicklung der touristischen Infrastruktur.
Der Verband hat seinen Sitz in Ogrodzieniec
www.orlegniazda.pl
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100 Kilometer Abenteuer

Mesenia

Wtulona między morskie wybrzeże i góry Tajgetu prowincja otwiera przed
przybyszami niewyczerpane możliwości spędzania czasu – od leniuchowania na nasłonecznionych plażach przez tropienie mitów i oddawanie się sportom wodnym po górskie wycieczki. Głównym jej ośrodkiem jest Kalamata,
miasto, które dało nazwę symbolowi regionu, jakim są wielkie, niezastąpione
w sałatkach i do przekąsek, czarne oliwki, przez smakoszy uznawane za najlepsze na świecie.

kraina czarnych oliwek

ŁUK ODYSEUSZA >> Meseńczycy chwalą piękno swej ziemi, twierdząc
że jest częścią raju podarowaną ich przodkom przez olimpijskich bogów. Zdaniem Homera, w Mesenii, w Pylos miał siedzibę darzony w Grecji powszechnym szacunkiem Nestor. Tutaj też, w pałacu Ortilochos w Pharai słynny łucznik
Iphitos podarował Odyseuszowi cudowny łuk, jako rękojmię ugody zawartej
między zwaśnioną Mesenią i Itaką. Powodem konfliktu były kradzieże owiec,
jakich dopuszczali się Meseńczycy na wyspie Odyseusza. Po latach, strzelając
z tego łuku, Odys pozabijał zalotników Penelopy.
OCZY NAJJAŚNIEJSZEJ REPUBLIKI >> Na meseńskiej ziemi zachowało się mnóstwo pamiątek przeszłości. Ruiny starożytnych miast i średniowieczne twierdze wznoszone przez Wenecjan, fascynujące do dziś usytuowaniem
i architekturą. Tę w Koroni i bliźniaczą budowlę w Methoni (w regionie Pieria)
nazywano wówczas „oczami Najjaśniejszej Republiki”, bo z ich murów śledzono ruchy statków kursujących między Grecja a Italią. Do stoków wzgórza
u stóp twierdzy przytulone jest miasteczko Koroni, którego kręte ciasne uliczki
zbiegają do portu i plaży. Z pięknych plaż Navarone słynie wspomniane Pylos.
PRZECHADZKA PRZEZ STULECIA >> Nie mniejszy urok od wymienionych ma Kalamata. I chociaż to stolica prowincji, nie odczuwa się w niej jeszcze natłoku turystów, gdyż ten region w Grecji wciąż jeszcze można uważać za
nieodkryty. Nad Kalamatą również wznosi się twierdza. Zrujnowana, ale starsza niż w Koroni, bo wzniesiona przez starożytnych, przebudowywana później
przez panujących na Peloponezie Rzymian, Franków, a wreszcie otomańskich
Turków. Spacer od jej ruin do placu 23 Marca (nazwa upamiętnia dzień wyzwolenia miasta spod tureckiego panowania, który poprzedził wybuch ogólnogreckiego powstania 25 marca 1821 r.) jest także przechadzką przez stulecia, któremu malowniczości dodają zacienione zaułki, pełne mistycyzmu wnętrza cerkwi i bujne ogrody monastyrów.

69

294 A, PATISSION STR,
112 55 ATHENS Greece
T +30 210 2114557, 210 2114558
M +30 6972 599 059
@ info@simpletravel.gr
www.simpletravel.gr

Twój Agent Turystyczny w Grecji
organizacja usług turystycznych
w pełnym zakresie
turystyka przyjazdowa
wypoczynek wakacyjny dla grup
i turystów indywidualnych
wycieczki objazdowe po Grecji
imprezy tematyczne
wyjazdy ﬁrmowe
konferencje
rejsy po Morzu Śródziemnym
sprzedaż biletów promowych
i lotniczych
wynajem samochodów

Niczym szpony mitycznego potwora, trzy mniejsze półwyspy
wysuwają się w morze z Peloponezu. Południowo-zachodni
zajmuje Mesenia.
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NA PLAŻĘ ALBO W GÓRY >> Kto pragnie dalszych spacerów, może
wprost z Kalamaty wyruszyć na szlaki prowadzące w góry Tajgetu, do malowniczej wioski Nedousa, do monastyru Velanidia czy na ziemie dawnej Sparty.
Z równym powodzeniem można nie opuszczać miejskich murów i udać się na
pełne słońca plaże. Atutem Kalamaty jest też usytuowana w rejonie portu marina, jedna z największych na Peloponezie. Dogodny przystanek dla tych, którzy podziwianie uroków starożytnego świata łączą z żeglowaniem po wodach
Morza Śródziemnego.
Kalamata jest odległa od Aten 238 km i świetnie z nimi skomunikowana. Połączenia promowe
umożliwiają podejmowanie podróży na niezbyt odległą Kretę.

www.kalamata.gr
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Messina – Land der schwarzen Oliven

DER BOGEN VON ODYSSEUS >> Die Einwohner von Messenien loben die Schönheit ihres Landes und behaupten, dass es
ein Teil des Paradieses sei, das ihren Vorfahren von den olympischen Göttern geschenkt wurde. Laut Homer hatte in Messenien, in Pylos der in Griechenland anerkannte Nestor seinen Sitz.
Auch hier, im Palast Ortilochos in Pharai gab der berühmte Bogenschütze Iphitos dem Odysseus einen wunderbaren Bogen als eine
Bürgschaft zwischen den kriegführenden Messenien und Ithaka.
Der Grund für den Konflikt war der Diebstahl von Schafen, ein
Verbrechen, das die Einwohner von Messenien auf der Insel des
Odysseus verübten. Nach Jahren töte der mit Bogen schießende
Odysseus die Charmeure der Penelope.
AUGEN DER HELLSTEN REPUBLIK >> Auf dem Boden
Messeniens blieben viele Relikte der Vergangenheit. Ruinen der
antiken Städte und mittelalterliche Festungen, die von den Venezianern errichtet wurden, die bis heute mit der Lage und Architektur beeindrucken. Ein Gebäude in Koroni und sein Zwillingsbau in Methoni (in der Region Pieria) wurde damals als „Auge der
hellsten Republik” bezeichnet, weil man von seinen Wänden aus
die Schiffe beobachtet hat, die zwischen Griechenland und Italien
verkehrten. Am Abhang des Hügels der Festung befindet sich das
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Städchen Koroni, dessen enge Gassen zum Hafen und Strand führen. Das erwähnte Pylos ist für seine Navarone-Strände bekannt.

EIN SPAZIERGANG DURCH DIE JAHRHUNDERTE >>
Nicht weniger zauberhaft ist Kalamata. Obwohl das die Hauptstadt der Provinz ist, spürt man hier keinen Andrang von Touristen, da diese Region in Griechenland immer noch als unentdeckt
gilt. Über Kalamata befindet sich auch eine Festung. Sie ist zwar
in Trümmer, aber älter als in Koroni, da sie von den alten Griechen erbaut wurde. Sie wurde dann von den Römern, Franken
und schließlich von den ottomanischen Türken umgebaut, die damals auf der Insel Peloponnes herrschten. Der Spaziergang von
ihren Ruinen aus bis zum Platz des 23. März (der Name erinnert
an den Befreiungstag von türkischer Herrschaft, der einen allgemeingriechischen Aufstand am 25. März 1821 begann), ist auch
ein Spaziergang durch die Jahrhunderte. Überschattene Gassen
verleihen dem Ort einen malerischen Charakter. Die orthodoxen
Kirchen sind voller Mystizismus und die Münster-Gärten üppig.

AUF DEN PLATZ ODER INS GEBIRGE >> Wer sich weitere Spaziergänge wünscht, kann sich direkt von Kalamata aus auf
einen Wanderweg begeben, der ins Taygetos-Gebirge führt. Er
kann auch das malerische Dorf Nedousa, das Münster Velanidia
oder die damaligen Sparta-Gebiete besichtigen. Man kann aber
auch die Stadtmauer gar nicht verlassen und sich Richtung Strand
begeben. Ein Vorzug von Kalamata ist eine Marina, die sich am
Hafen befindet, und die eine der größten vom Peloponnes ist.
Eine Station für diejenigen, die das Bewundern der antiken Welt
mit dem Segeln am Mittelmeer verbinden möchten.
Kalamata befindet sich 238 km von Athen entfernt und ist mit der Hauptstadt sehr gut verbunden. Die Fähreverbindungen ermöglichen die Reisen
auf die Insel Kreta

www.kalamata.gr

fot. © undividedlove - Fotolia.com

Zwischen der Küste und dem Taygetos-Gebirge gekuschelt, eröffnet die Provinz endlose Möglichkeiten der Freizeitgestaltung vor den Touristen - von
dem Faulenzen an sonnigen Stränden über das Verfolgen von Mythen und den Wassersport bis auf
den Bergtouren. Sein Hauptzentrum ist Kalamata,
eine Stadt, die ihren Namen dem Wahrzeichen der
Region gab, das große, in den Salaten und Snacks
unersetzliche schwarze Oliven bilden, die von Kennern für die weltbesten gehalten werden.
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Es gibt nur wenige Orte auf
der Welt wie die Insel Santorini. Jeder, der hier ankommt, verliebt sich gleich in sie. Das wundert aber keinen. Das blaue Meer
verbindet sich hier mit dem Himmel. Alles scheint hier so unglaublich zu sein. Die Landschaften
erinnern an Märchen und nicht an
die reale Welt.

ATLANTIS-MYTHOS >> Santorini begrüßt die Touristen mit
einem fast senkrechten Granitfelsen. Jeder, der hierher mit
dem Schiff von der nahe gelegenen Kreta oder Athen kommt,
sieht die Insel aus der Ferne. Sie stellt eine Spur nach einer
Katastrophe dar, die sich vor ca. 1,5 Tausend Jahren vor unserer Zeitrechnung ereignete, und vollständig eine Zivilisation zerstörte, die sich hier entwickelte. Als Ergebnis eines starken
Vulkanausbruchs wurde über die Hälfte der Insel vom Erdboden verschluckt und bis zu einer Tiefe von mehreren hundert
Metern unter dem Meeresspiegel versunken. Nach der Explosion entstand ein riesiger Krater mit einem Durchmesser von
10 km und gewaltigen Tsunami-Wellen mit einer Höhe von bis
zu 200 Metern. Sie zerstörten alles, worauf sie gestoßen sind.
Sie erreichten auch die Insel Kreta, die sich hundert Kilometer von der Insel Santorini befindet, und zerstörten das ganze
Gut des berühmten Königs Minos. Die Katastrophe gab Anlass zur Entstehung des Atlantis-Mythos. Viele vertreten die
Meinung, dass es auf Santorini eine Zivilisation gegeben hätte,
die in seinen Werken Platon beschrieb. Die Erde ist bis heute
nicht ruhig. Zum letzten Mal war der Vulkan Mitte des 20. Jahrhunderts aktiv. Als Folge des Erdbebens kamen Dutzende von
Menschen ums Leben.

Nieziemska
Santorini

MIT DER SEILBAHN ODER AUF DEM ESEL >> Passagierschiffe kommen heute im Ormos Athinios-Hafen an,
von dort aus werden die Touristen (Ort) mit den Booten in
den nahe gelegenen Hafen in Skala Firas gebracht. Der Ha-

Mirosław Mikulski

DIE HIMMLISCHE INSEL SANTORINI
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pionową, granitową skałą. Każdy, kto przypływa tu statkiem
z pobliskiej Krety lub z Aten, widzi ją już z daleka. To ślad po
katastrofie, która wydarzyła się ok. 1,5 tys. lat przed naszą erą
i całkowicie zniszczyła cywilizację, która się tu rozwijała. W wyniku silnego wybuchu wulkanu ponad połowa wyspy zapadła
się i została zatopiona na głębokości kilkuset metrów pod poziomem morza. Po eksplozji powstał olbrzymi krater o średnicy
10 km oraz olbrzymie fale tsunami o wysokości dochodzącej do
200 m. Niszczyły one wszystko, co napotkały na swej drodze.

F o t .: © F r e es u r f, –F o t ol i a . c om

MIT O ATLANTYDZIE >> Santorini wita turystów prawie

F ot . : M . M i k u l sk i

Niewiele jest takich miejsc
na świecie jak wyspa Santorini.
K ażdy, kto tu przybywa, od razu
się w niej zakochuje. Nic w tym
dziwnego. Błękit morza zlewa się
tu z niebem, a wszystko wygląda
tak nierealnie, że bardziej przypomina krajobrazy znane z baśni
niż rzeczywisty świat.

Dotarły także do odległej o sto km Krety i zmiotły z powierzchni
ziemi cały dorobek słynnego króla Minosa. Katastrofa dała początek mitu o Atlantydzie. Zdaniem wielu to właśnie na Santorini znajdowała się cywilizacja, którą opisywał w swoich dziełach Platon. Ziemia na wyspie nie jest spokojna do dziś. Po raz
ostatni wulkan obudził się połowie XX w., w wyniku trzęsienia
ziemi zginęło wtedy kilkadziesiąt osób.

KOLEJKĄ LINOWĄ LUB NA OSIOŁKU >> Pasażerskie
statki przypływają dziś do portu Ormos Athinios, skąd łodzia-

17.03.2013 00:31

74

Ein Spaziergang durch...

spacerem po...

palisk. Są tam m.in. zabytkowe amfory, monety, a nawet kolekcja… figurek erotycznych. Najstarsze eksponaty pochodzą
z III w. przed naszą erą.

MALOWNICZA OIA >> Ale Santorini to nie tylko Fira. Tu-

ZAUBERHAFTE TAVERNEN VON FIRA >> Auf dem Gipfel befindet sich Fira, die Hauptstadt der Insel, in der ca. 1,5
Tausend Menschen wohnen. Das erste, was alle Touristen hier
sehen, sind weiße Häuser, die aus Stein gebaut wurden, und
die sich auf dem steilen Felsen über der Caldera befinden. Die
Einheimischen nennen sie „Skafta”. Auf deren Terrassen gibt
es Dutzende von Tavernen und Restaurants, die immer voller Touristen sind. Die Stadtbesichtigung bildet einen malerischen Spaziergang und im Sommer gibt es hier Legionen von
Touristen. Keiner hat es aber hier eilig, alle möchten nur bummeln und flanieren, die Sehenswürdigkeiten bewundern und
in den Tavernen Wein trinken. In der Stadt, wie auf der gan-

F o t .: © F r e es u r f, © el x e n ei z e - F ot ol i a . c om

UROKLIWE TAWERNY FIRY >> Na szczycie znajduje się
Fira, stolica wyspy, gdzie mieszka ok. 1,5 tys. osób. Pierwsza
rzecz, jaką widzą wszyscy turyści, to białe domki zbudowane
z kamienia i zaczepione na szczycie urwistej skały nad kalderą. Miejscowi nazywają je „skafta”. Na ich tarasach znajdują się
dziesiątki tawern i restauracji, w których zawsze pełno jest turystów. Zwiedzanie miasta to malowniczy spacer i latem są tu
prawdziwe tłumy. Nikt się jednak nigdzie nie śpieszy, wszyscy
chodzą od sklepu do sklepu, podziwiają zabytki i popijają wino
w tawernach. W mieście, tak jak na całej wyspie, znajduje się
wiele świątyń. W Firze warto zobaczyć zwłaszcza sobór katedralny z roku 1827 oraz muzeum archeologiczne, gdzie zgromadzono wiele cennych zabytków zebranych podczas wyko-

ryści równie chętnie odwiedzają pobliską Oię, która leży 10 km
od stolicy. Można się tam dostać autobusem, pożyczonym skuterem albo samochodem. Oia zachwyca każdego wykutymi
w skale domkami i dominującymi kolorami – bielą, błękitem
i ochrą. Kiedyś mieszkali tu marynarze, o czym można się przekonać w Muzeum Żeglugi Morskiej, dziś dominują głównie turyści. Często można tu spotkać zakochane pary podziwiające
morze. Spacerom po mieście towarzyszy nieodparte wrażenie,
że ogląda się obrazy jak z pocztówki, a każdy obraz wart jest
sfotografowania i zapamiętania. Niezapomnianych doznań dostarcza zwłaszcza widok zachodzącego słońca na tle morza. Dla
taki obrazów warto żyć i po to właśnie przyjeżdżają tu turyści
z całego świata.

fen befindet sich in einer riesigen Caldera, die durch einen Vulkanausbruch entstand. Um inseleinwärts zu gelangen, muss
man ein paar hundert Meter klettern. Man kann auch mit der
Seilbahn fahren oder aber mühsam fast sechshundert Treppen steigen, was viel Zeit in Anspruch nimmt. Auch das Eselreiten steht im Angebot. Die meisten Touristen entscheiden sich
eben für diese Option. Es ist aber mit großen Emotionen verbunden, da diese Tiere oft widerspenstig sind und miteinander auf einer Wendeltreppe wetteifern, was oft damit endet,
dass sie gegen eine Wand stoßen. Es lohnt sich aber trotzdem,
ein paar Euro zu bezahlen, um den Freunden danach von dem
unvergesslichen Erlebnis zu berichten.

F o t .: M . M i k ul sk i

mi turyści dowożeni są do pobliskiego portu w Skala Firas. Port
znajduje się w olbrzymiej kalderze, która powstała w wyniku
wybuchu wulkanu. Żeby dostać się w głąb wyspy, trzeba się
wspiąć kilkaset metrów w górę. Można skorzystać z kolejki linowej, samemu mozolnie wejść na górę po blisko sześciuset
schodkach, co zajmuje sporo czasu, lub wjechać na grzebiecie
osiołka. Większość turystów wybiera tę ostatnią opcję. Związane jest to ze sporymi emocjami, gdyż zwierzęta często bywają
niesforne i ścigają się ze sobą na krętych schodach, obijając się
o mur. Warto jednak zapłacić kilka euro i zaryzykować, aby potem móc pochwalić się znajomym swoją odwagą.

Dojazd: Na wyspę najszybciej można dostać się samolotem. Na Santorini latają
samoloty czarterowe, a także rejsowe (z Warszawy zwykle z przesiadką w Atenach). Można także dopłynąć promem z innych greckich wysp i ze stałego lądu.
Transport na wyspie: Prawie wszędzie można dostać się autobusami, które
kursują co 20-30 minut, do ok. 21. Bilet kosztuje ok 1 euro. Popularnym środkiem transportu na Santorini są skutery. Są bardzo wygodnym i tanim środkiem
poruszania się po wyspie. Można nimi dojechać praktycznie wszędzie. Kierowcy
muszą mieć międzynarodowe prawo jazdy, obowiązuje nakaz zapinania pasów
bezpieczeństwa na przednich, jak i tylnych siedzeniach, zabronione jest rozmawianie przez telefon komórkowy podczas prowadzenia samochodu.
Zakupy: Sklepy są zazwyczaj czynne do godz. 19-20 (z przerwą na sjestę w ciągu dnia) we wtorki, czwartki i piątki. W poniedziałki, środy i soboty handel kończy się w porze sjesty.
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zen Insel, gibt es viele Kirchen. In Fira lohnt es sich, die orthodoxe Kathedrale aus dem Jahre 1827, sowie das archäologische Museum zu besichtigen, die eine reiche Sammlung
der wertvollen Reliquien aus den Ausgrabungen besitzt.(Reisen mit Ideen) Man kann hier u.a. Amphoren, Münzen und sogar eine Sammlung von… erotischen Figürchen finden. Die ältesten Exponate stammen aus dem 3. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung.

DAS MALERISCHE OIA >> Die Insel Santorini besteht
aber nicht nur aus Fira. Die Touristen besuchen auch gerne das nahe gelegene Ia, das zehn Kilometer von der Hauptstadt liegt. Man kann es auch mit dem Bus, einem geliehenen
Roller oder mit dem Auto erreichen. Ia beeindruckt jeden mit seinen Steinhäusern und den dominierenden Farben – Weiß, Blau
oder Ocker. Damals lebten hier Matrosen, von denen man in dem
Seeschifffahrt-Museum erfahren kann. Heute gibt es hier hauptsächlich Touristen. Oft trifft man hier verliebte Pärchen, die das
Meer bewundern. Die Spaziergänge durch die Stadt verleihen
den Eindruck, dass man sich Bilder anschaut. Jedes Bild ist es
wert, aufgenommen zu werden, so dass man sich später daran
erinnern kann. Ein unvergessliches Erlebnis bietet auch ein Blick
auf die untergehende Sonne. Solche Bilder sind lebenswert, was
die Touristen aus der ganzen Welt zu schätzen wissen.
Ankunft: Die Insel kann am schnellsten mit dem Flugzeug erreicht werden. Auf
die Insel Santorini gibt es Charter- und Passagierflüge (aus Warschau, meistens
mit der Zwischenlandung in Athen). Man kann aber auch mit der Fähre von anderen griechischen Inseln und dem Festland aus ankommen.
Transport auf der Insel: Man kann fast alles mit den Bussen erreichen, die bis 21
Uhr jede 20-30 Minuten abfahren. Die Fahrkarte kostet 1 Euro. Beliebte Verkehrsmittel auf Santorini sind Roller. Sie sind ein sehr bequemes und kostengünstiges
Verkehrsmittel auf der Insel. Man kann damit fast überall kommen. Die Fahrermüssen einen internationalen Führerschein haben. Man muss sowohl vorne, als auch
hinten angeschnallt sein. Die Fahrer dürfen am Steuer nicht das Handy benutzen.
Einkäufe: Die Geschäfte sind in der Regel bis 19-20 Uhr (mit einer Siesta am Tage)
dienstags, donnerstags und freitags geöffnet. Montags, mittwochs und samstags
endet der Handel in der Siesta-Zeit.

www.santorini.com
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Die Schwedische Ostindien-Kompanie, die im Jahre 1731 gegründet wurde, beschäftigte sich mit dem Handel mit China
und dem Fernen Osten. Dadurch liefen den Hafen von Göteborg Schiffe mit Porzellan, Tee und einer Vielzahl von exotischen Gewürzen an. Der Handel mit dem Osten führte zu einer
raschen Entwicklung der Stadt. Ihre Geschichte kann man im
Stadtmuseum verfolgen, das sich im Kronhuset, dem ehemaligen Arsenal von 1643 und zugleich dem ältesten Gebäude der
Stadt, befindet. Bis heute überdauerte auch der Sitz der Kompanie aus dem 18. Jahrhundert, der heutzutage das Museum
für Archäologie und Ethnographie beherbergt. An die Zeiten,
in denen die Segelschiffe über die Meere und Ozeane herrschten, erinnert das Segelschiff „East Indiaman Götheborg“, das
von einigen Seglerliebhabern rekonstruiert wurde. Eine Gruppe von Seglern und Studenten ging damit im Jahre 2005 nach
China. Das Schiff, wenn es gerade nicht auf See ist, kann im
Stadthafen bewundert werden.

FÜR DIE LIEBHABER VON SCHIFFEN UND MILITARIA

Obwohl Schweden nie eine Seemacht wie Spanien, Portugal und England war, ist die Geschichte von Göteborg mit dem
Seehandel untrennbar verbunden. Die Stadt wurde im frühen
17. Jahrhundert gegründet, um
Schweden von dänischen Zollgebühren in den Meerengen Dänemarks unabhängig zu machen.

Mirosław Mikulsk
Mikulski

>> Eine der größten Attraktionen von Göteborg, wie es sich
für eine Hafenstadt gehört, ist „Maritima Centrum“, ein Schiffsmuseum und Marinezentrum – ein wahres Paradies für alle
Liebhaber der Schiffe und Kriegsmarine. Hier befindet sich die
wohl weltweit größte Sammlung von Schiffen – man kann hier
u.a. ein echtes U-Boot, einen schwedischen Zerstörer und ein
Feuerschiff sehen. Die Enthusiasten von Militaria können auch
eine kurze Bootsfahrt auf eine der nahe gelegenen Inseln machen, wo sich die Festung Nya Elfsborg aus dem 17. JahrhunZrekonstruowany żaglowiec „East Indiaman Götheborg”
Rekonstruiertes Segelschiff „East Indiaman Götheborg“

GÖTEBORG
Ö
– EIN UNBEKANNTES JUWEL DES NORDENS

oceaniczną na miarę Hiszpanii,
Portugalii czy Anglii, to historia
Göteborga nierozłącznie związana
jest z handlem morskim. Miasto
założone zostało na początku
XVII w., aby uniezależnić Szwecję
od ceł pobieranych w cieśninach
duńskich przez Danię.
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pania Wschodnioindyjska, która powstała w roku 1731. Dzięki niej do
portu w Göteborgu zawijały statki z porcelaną, herbatą i różnymi egzotycznymi przyprawami. Handel ze Wschodem spowodował szybki rozwój
miasta. Jego historię można prześledzić w Muzeum Miejskim, które mieści się w budynku Kronhuset – dawnym arsenale z 1643 r., najstarszej
budowli w mieście. Do dzisiejszych czasów przetrwała też XVIII-wieczna siedziba Kampanii, gdzie obecnie znajduje się Muzeum Archeologiczno-Etnograficzne. O czasach, kiedy na morzach i oceanach królowały żaglowce, przypomina też zrekonstruowany przez grupę entuzjastów żaglowiec „East Indiaman Götheborg”, którym w roku 2005 grupa żeglarzy i studentów wyruszyła do Chin. Statek, jeśli nie znajduje się na morzu,
można podziwiać w miejskim porcie.

Fot. © PackShot, © Carsten Kykal - Fotolia.com

Choć Szwecja nigdy nie była potęgą Handlem z Chinami i Dalekim Wschodem zajmowała się Szwedzka Kom-

DLA MIŁOŚNIKÓW STATKÓW I MILITARIÓW >> Jedną
z największych atrakcji Göteborga, jak przystało na miasto portowe, jest Maritima Centrum, czyli centrum morskie. To istny raj
dla wszystkich miłośników statków i marynarki wojennej. Znajduje się tu ponoć największa ma świecie kolekcja statków – można zobaczyć m.in. prawdziwy okręt podwodny, szwedzki niszczyciel i latarniowiec. Miłośnicy militariów mogą się też wybrać na
krótką wycieczkę statkiem na jedną z pobliskich wysp, gdzie znajduje się warownia Nya Elfsborg z XVII w. W przeszłości chroniła ona miasto przed atakami Duńczyków, a dziś mieści się w niej
muzeum. Zbiory militariów można też znaleźć w Muzeum Wojskowości, w XVII-wiecznej wieży na szczycie wzgórza Skansparken, skąd rozciąga się wspaniały widok na okolicę. Maryniści, ale
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Park rozrywki Liseberg ma około 100 ha powierzchni
Der Freizeitpark Liseberg hat eine Fläche von ca. 100 ha
projektowane i budowane od lat 20. XX w. I starsi, i młodsi znajdą coś dla siebie w Muzeum Historii Naturalnej malowniczo położonym w parku miejskim Slottskogen, w którym zgromadzono
aż 10 mln wypchanych zwierząt. Dużą atrakcją jest wypchany
wieloryb z roku 1865, w którego wnętrzu urządzono kawiarnię.
Jest tu też małe zoo, gdzie można zobaczyć wiele gatunków ptaków, pingwiny, pływające w basenie foki, a latem pasące się krowy i różowe flamingi. Na pewno warto odwiedzić też ogród botaniczny, który powstał w roku 1910 i jest największym tego typu
ogrodem w całym kraju. Znajduje się tu ponad 16 tys. gatunków
roślin, szklarnie, dolina rododendronów, ogród górski, ogród japoński i dolina zawilców.
Będąc w Göteborgu, warto też zajrzeć na targ staroci w dzielnicy Haga. A kto ma więcej czasu, powinien wybrać się na całodniowy rejs statkiem po archipelagu małych wysp rozciągających
się w okolicach miasta. Całe wybrzeże jest skaliste i w niczym nie
przypomina „naszego” Bałtyku.

Muzeum Historii Naturalnej / Naturhistorischen Museum

NIE TYLKO MORZE >> W Göteborgu trudno się nudzić
i każdy na pewno znajdzie tu coś dla siebie. W Muzeum Sztuki, jednym z najważniejszych muzeów w całej Szwecji, zgromadzono wiele cennych eksponatów, głównie dzieł sztuki nordyckiej, ale
także francuskiej i holenderskiej. Niektóre eksponaty pochodzą nawet z XV w. Można tu znaleźć prawdziwe perełki, m.in. prace Rembrandta, Moneta, van Gogha, Picassa czy Andy Warhola.
Jedną z najbardziej znanych atrakcji miasta jest Liseberg – największy park rozrywki w całej Szwecji, który zajmuje około
100 ha powierzchni! Został otwarty w 1923 roku z okazji Wystawy Światowej i w tym roku obchodzi 90-lecie swego istnienia. Choć osiągnął już leciwy wiek, wciąż się rozwija i każdy choć
przez chwilę może się tu poczuć dzieckiem. Rocznie park odwiedza blisko 3 mln osób, a w roku 2005 w rankingu magazynu „Forbes”, Liseberg został uznany za najlepszy park rozrywki na świecie. W Göteborgu mieści się także główna siedziba słynnych zakładów Volvo. Nieco starsi chętnie zaglądają do muzeum Volvo, które
znajduje się w dawnych halach fabrycznych. Można w nim podziwiać samochody osobowe, ciężarówki, a nawet traktory, które są
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dert befindet. In der Vergangenheit schützte sie die Stadt vor
Angriffen von den Dänen und heute beherbergt sie das Museum. Die Militaria Sammlungen findet man auch in dem an der
Spitze des Skansparken-Hügels gelegenen Militärmuseum, dessen aus dem 17. Jahrhundert stammender Turm eine spektakuläre Aussicht auf die Umgebung bietet. Nicht ausschließlich Marineliebhaber besuchen gerne eine weitere Attraktion der Stadt.
Universum, das größte Wissenschaftszentrum Schwedens, wird
jedes Jahr von über einer halben Million Menschen besucht. Im
riesigen Aquarium, durch das Panzerglas, kann man die Haie bewundern, und in anderen Teilen durch den tropischen Regenwald gehen, die Geheimnisse des Kosmos erkunden und wissenschaftliche Experimente durchführen.

NICHT NUR DAS MEER SELBST >> In Göteborg kommt
nie Langeweile auf und jeder findet etwas Interessantes für
sich. Im Kunstmuseum, einem der wichtigsten Museen in ganz
Schweden, wurden viele wertvolle Exponate gesammelt, vor
allem nordische aber auch französische und niederländische
Kunstwerke. Manche Exponate stammen sogar aus dem 15.
Jahrhundert. In der Sammlung sind echte Juwel zu finden, u.a.
die Werke von Rembrandt, Monet, Van Gogh, Picasso der Andy
Warhol. Eine der bekanntesten Sehenswürdigkeiten ist Liseberg, der mit einer Fläche von 100 Hektar der größte Freizeitpark Schwedens ist. Der Vergnügungspark wurde 1923 anlässlich einer Weltausstellung eröffnet und wird in diesem Jahr

Fot. © Giuseppe Bognanni - Fotolia.com

nie tylko, chętnie zaglądają też do największego w Szwecji centrum nauki Universeum. Co roku odwiedza je ponad pół miliona osób. W ogromnym akwarium, przez pancerną szybę, można podziwiać pływające rekiny, a w innych częściach wędrować
przez tropikalny las, poznawać tajemnice kosmosu i przeprowadzać eksperymenty naukowe.
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seinen 90. Geburtstag feiern. Obwohl er ein biblisches Alter
hat, schaut er immer noch nach vorne, so dass jeder sich wieder wie ein Kind fühlen kann. Der jährlich von 3 Millionen Menschen besuchte Freizeitpark wurde 2005 vom „Forbes“ Magazin unter die 10 besten Freizeitparks der Welt gewählt. In Göteborg hat auch der schwedische Lkw-Hersteller Volvo seinen
Hauptsitz. Die etwas älteren Besucher kommen gerne ins Volvo-Museum, das in alten Fabrikhallen beherbergt ist. Hier gibt
es eine gute Auswahl an Pkws, Lkws und sogar an Traktoren,
die seit den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts
entworfen und gebaut werden. Das Naturhistorische Museum
bietet etwas für Alt und Jung. Im Stadtpark Slottskogen malerisch gelegen, enthält das Museum eine Sammlung von 10
Millionen ausgestopften Tieren. Eine große Sehenswürdigkeit ist die Dermoplastik eines Blauwals, in dessen Inneren ein
Café eingerichtet wurde. In einem Mini-Zoo gibt es verschiedene Tiere zu bewundern: mehrere Vogelgattungen, Pinguine, im
Schwimmbad tobende Robben und im Sommer – weidende
Kühe und Rosaflamingos. Der 1940 entstandene und Schweden größte Botanischer Garten ist auch für einen Besuch empfehlenswert. Hier können über 16 Tausend Pflanzenarten, Treibhäuser, ein bergischer und japanischer Garten sowie ein Rhododendron- und Anemonental besichtigt werden.
Darüber hinaus ist der Flohmarkt im Hagaviertel einen Besuch
wert. Wem etwas mehr Zeit zur Verfügung steht, soll sich auf
eine ganztägige Schiffsfahrt um die kleinen Inseln herum machen. Dortige Felsenufer sieht gar nicht wie „unsere“ Ostseeküste aus.
W dzielnicy Haga warto odwiedzić targ staroci
Der Flohmarkt Im Hagaviertel ist einen Besuch wert

Waluta: korona szwedzka – 1 SEK = 0,48 PLN
Przepisy wjazdowe: Dokumentem uprawniającym do wjazdu i pobytu do
3 miesięcy na terytorium Królestwa Szwecji jest ważny paszport lub dowód osobisty.
Zdrowie: Osoby opłacające w Polsce składki na NFZ w nagłych przypadkach
mają prawo do skorzystania w Szwecji z opieki medycznej w ramach ubezpieczenia po okazaniu Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Opieka medyczna dla osób ubezpieczonych nie jest jednak bezpłatna – osoby objęte ubezpieczeniem zapłacą taką samą kwotę jak obywatele Szwecji: za wizytę u specjalisty lub
pomoc w nagłym wypadku od 130 do 300 SEK. Leczenie dzieci osób ubezpieczonych (do lat 20) jest bezpłatne. Za lekarstwa na receptę do kwoty 1100 SEK obowiązuje odpłatność w 100%.
Kierowcy: niezależnie od pory dnia i roku obowiązkowe jest używanie świateł mijania. Rygorystycznie traktowane są ograniczenia prędkości na drogach
(autostrady – 100/120 km/godz., drogi – 70/90 km/godz., teren zabudowany
– 40/60 km/godz.); nie istnieje żaden margines tolerancji. Wszyscy pasażerowie
samochodu muszą używać pasów bezpieczeństwa, dla dzieci do wzrostu 135 cm
obowiązkowe są specjalne siedzenia mające homologację UE.

www.goteborg.com
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Mieszkanie
w podróży inaczej
Paweł Wroński

AUF EINER REISE MAL ANDERS WOHNEN

Świat ogarnęła moda na couchsurfing. Idea
opiera się na kojarzeniu tych, którzy poszukują lokum w podróży, z tymi, którzy zaoferują im
dach nad głową i pomoc. Każdy członek rosnącej
społeczności fanów tego rozwiązania może przy
tym występować w podwójnej roli – korzystającego z oferty na całym świecie i oferującego
swoje mieszkanie innym podróżującym.

Das Couchsurfing ist momentan auf der ganzen Welt
total in. Die Idee basiert auf der Verbindung derjenigen, die auf einer Reise eine Unterkunft suchen, mit
denjenigen, die ihnen ein Dach über dem Kopf und
Hilfe bieten. Jedes Mietglied der wachsenden Fangemeinschaft dieser Lösung kann dabei eine doppelte
Rolle spielen – als derjenige, der das Angebot auf der
ganzen Welt nutzt, und als derjenige, der den Reisenden seine Wohnung zur Verfügung stellt.

MIĘDZY HOTELEM A COUCHSURFINGIEM >> Tak

ZWISCHEN DEM HOTEL UND DEM COUCHSURFING

więc mamy dziś dwa skrajnie odmienne podejścia do kwestii mieszkania w podróży. Klasyczne wiąże się z wydatkami na miejsce w hotelu,
pensjonacie czy wynajęty apartament, stanowiącymi zazwyczaj najpoważniejszą pozycję wyjazdowego budżetu. I couchsurfingowe, w którym koszty można zredukować do zera, a dodatkowo nawiązywać na
całym świecie znajomości, do jakich nie znajdziemy okazji w hotelu czy
pensjonacie, jako że ich gospodarze ceniąc prywatność gości i chroniąc
własną, dbają o zachowanie stosownego dystansu.

>> So haben wir heutzutage zwei grundlegend verschiedene Ansätze zum
Thema Wohnen auf einer Reise. Die klassische Einstellung ist mit Ausgaben für
ein Hotel- oder Pensionszimmer, oder ein gemietetes Appartement verbunden,
die meistens die ernsthafteste Position des Budgets für eine Reise darstellen. Die
zweite Einstellung ist das Couchsurfing. In diesem Fall kann man die Kosten auf
null reduzieren. Zusätzlich kann man auch Freundschaften auf der ganzen Welt
schließen. Diese Gelegenheit hätte man wohl nie in einem Hotel oder einer Pension, da ihre Gastgeber die Privatsphäre zu schätzen wissen und einen angemessenen Abstand halten wollen.

150 TYSIĘCY MIEJSC NA WAKACJE >> Na polski rynek trafiła niedawno oferta Wimdu plasująca się między opisanymi
skrajnościami. Wimdu oferuje bowiem lokum na modłę couchsurfingową, ale odpłatnie. Z tym że ceny są w tej ofercie z założenia niższe
niż w zwykłych hotelach czy pensjonatach. Baza Wimdu liczy obecnie
ponad 150 tysięcy adresów na całym świecie, konkretnie w ponad 100
krajach. I stale rośnie.
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TANIEJ, ALE BEZPIECZNIE >> Operacja wyszukiwania i korzystania z kwater oferowanych za pośrednictwem portalu
wimdu.pl jest szybka, prosta i bezpieczna. A składa się z 5 faz.
W pierwszej szukamy lokum, wpisując miejsca, które chcemy odwiedzić i wybieramy datę podroży. Interesujące oferty sprawdzamy szczegółowo, potwierdzamy dostępność i dodajemy do „ulubionych”, aby później łatwo je odnaleźć. Podjąwszy decyzję klikamy „Rezerwuj teraz” i postępujemy zgodnie z instrukcjami na ekranie. W tej
fazie wnosimy też opłatę, a raczej wydajemy jej dyspozycję. Pieniądze bowiem nie wychodzą od razu. My zaś czekamy co najwyżej kilka godzin na potwierdzenie ze strony gospodarza wybranego obiektu. Gdyby z jakichś powodów odrzucił ofertę, pieniądze nie zostaną przelane z naszego konta, co ma miejsce tylko w przypadku pozytywnej reakcji gospodarza i potwierdzeniu rezerwacji. Trzeci etap
operacji kończy się właśnie potwierdzeniem rezerwacji, ale pieniądze jeszcze nie zostają przelane.To następuje dopiero w czwartym,
kluczowym etapie, czyli podczas podróży. Gospodarz zarezerwowanego lokum osobiście podejmuje gości, a pieniądze za kwaterę wychodzą z naszego konta dopiero 24 godziny po zameldowaniu. Imponujący margines bezpieczeństwa, jakiego przy klasycznej rezerwacji
miejsc hotelowych nie ma.
OPINIA O KWATERZE, ALE I O GOŚCIU >> W tym
momencie współpraca z Wimdu mogłaby się z powodzeniem zakończyć, ale jest jeszcze nieobligatoryjna faza 5. Można ją pominąć, ale ze względu na dobro własne w przyszłości i innych użytkowników, może warto poświęcić kilka minut po powrocie z wyjazdu i sformułować swoją opinię o kwaterze, z której się skorzystało. Nie trzeba przy tym pisać płomiennego elaboratu. Wystarczy
kilka razy kliknąć myszką we właściwych miejscach przygotowanego przez Wimdu formularza. Nie jest to jednostronne. Równolegle bowiem, prawo do wydania opinii o gościu przysługuje gospodarzowi obiektu. Warto też pamiętać, że zgodnie z ideą couchsurfingu, każdy poszukujący kwater poprzez Wimdu może zaoferować poprzez portal swoje mieszkanie, pokój czy cały dom – wedle uznania. W efekcie dzięki procedurze trzech „P”: przejrzyj oferty – przenocuj – przekaż opinię, podróżujący mają do wyboru
bardzo szeroki wachlarz sprawdzonych możliwości. Od noclegów
w skromnych prywatnych domach po gościnę w nobliwych rezydencjach. Proste i piękne – nieprawdaż?!

GÜNSTIGER, ABER SICHER >> Die Suche und Nutzung der angebotenen Unterkünfte über das Portal wimdu.pl sind schnell, einfach und sicher.
Sie bestehen aus 5 Phasen. In der ersten Phase suchen wir die Unterkunft und tragen Orte ein, die wir besuchen möchten. Dann wählen wir das Reisedatum. Interessante Angebote überprüfen wir genau, dann bestätigen wir die Verfügbarkeit und fügen zu „Favoriten“ hinzu, so dass man sie dann schnell finden kann. Nachdem wir die Entscheidung getroffen haben, klicken wir auf „Jetzt buchen” und
folgen den Anweisungen auf dem Bildschirm. In dieser Phase entrichten wir auch
Gebühren, oder genauer gesagt, erteilen wir eine Anordnung. Das Geld wird nicht
sofort bezahlt. Wir warten aber höchstens ein paar Stunden auf die Bestätigung
seitens des Gastgebers des gewählten Objektes. Wenn man das Angebot aus irgendwelchen Gründen ablehnen würde, wird das Geld nicht überwiesen. Nur im
Falle einer positiven Reaktion des Gastgebers und der Bestätigung der Buchung
wird das Geld überwiesen. Die dritte Etappe endet mit der Bestätigung der Buchung, aber das Geld wird noch nicht überwiesen. Das geschieht erst auf der vierten Schlüsseletappe, also während der Reise. Der Gastgeber des reservierten
Zimmers begrüßt die Gäste persönlich und das Geld wird erst 24 Stunden nach
der Anmeldung überwiesen. Eine beeindruckende Sicherheitsmarge, die es im
Falle von einer klassischen Hotelreservierung einfach nicht gibt.
MEINUNG ÜBER UNTERKUNFT, ABER AUCH ÜBER
GAST >> An dieser Stelle könnte die Mitarbeit mit Wimdu erfolgreich abgeschlossen werden, aber es gibt noch eine nicht obligatorische Phase 5. Man
kann sie überspringen, aber zum eigenen Wohl in der Zukunft und wegen neuer Nutzer, lohnt es sich, ein paar Minuten nach der Rückkehr von einer Reise, die
eigene Meinung über die Unterkunft, die man genutzt hat, zu äußern. Man muss
jedoch kein Elaborat schreiben. Es reicht, wenn man ein paar Mal mit der Maus an
einer richtigen Stelle eines vom Wimdu erstellten Formulars klickt. Es ist jedoch
nicht einseitig. Auch der Gastgeber des Objektes hat das Recht, die Meinung
über den Gast zu äußern. Es sollte noch darauf hingewiesen werden, dass im
Einklang mit der Idee vom Couchsurfing jeder Unterkunftssuchende über Wimdu
seine Wohnung, sein Zimmer oder sogar sein ganzes Haus – je nach dem Wunsch
– zur Verfügung stellen kann. Als Ergebnis, dank der 3-„Ü”-Prozedur: überprüfen
Sie die Angebote – übernachten Sie – übermitteln Sie die Meinung, haben die
Reisenden eine breite Palette von bewährten Möglichkeiten. Von Übernachtung
in bescheidenen privaten Häusern bis auf den Besuch in vornehmen Residenzen.
Einfach und schön, oder?!

Ponad

150 TAUSEND FERIENPLÄTZE >> Den polnischen Markt erreichte vor kurzem das Wimdu -Angebot, das zwischen den beschriebenen
Extremen platziert ist. Wimdu bietet nämlich eine Unterkunft nach dem Couchsurfing-Schema, aber kostenpflichtig. Mit dem Unterschied aber, dass
die Preise in diesem Angebot grundsätzlich niedriger als in einem Hotel oder
in einer Pension sind. Die Wimdu-Datenbank zählt derzeit über 150 Tausend

Adressen auf der ganzen Welt, insbesondere in über 100 Ländern. Und sie
wächst stetig.

w
Znajdz prywatne
zakwaterowanie

1000 miejsc

BERLINIE

KLIKNIJ TUTAJ

17.03.2013 00:07

STYLEHOTELS

1$-/(36=(+27(/(1$Ŋ/Ć6.8

Chorzów
ul. Paderewskiego 35,
tel.: +48 32 606 84 84



ARSENAL PALACE

80-84 wimdu.indd 82-83

Katowice
al. Korfantego 35,
tel.: +48 32 606 85 85



OLYMPIA SPODEK

Chorzów
ul. Paderewskiego 35,
tel.: +48 32 606 82 82



BELLA NOTTE

6LHPLDQRZLFHőOĉVNLH
ul. Olimpijska 4,
tel.: +48 32 606 83 83



VACANZA

17.03.2013 00:07

www.miastoszkla.pl

80-84 wimdu.indd 84

17.03.2013 00:07

