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Nasi zachodni sąsiedzi mają 

już 38 miejsc wpisanych 

na Listę Światowego Dziedzictwa 

Kulturowego i Przyrodniczego 

UNESCO. 10 kolejnych do takiego 

wpisu pretenduje.

Aby zachęcić do ich poznania, Niemiecka Cen-
trala Turystyki prezentuje na internetowych stro-
nach osiem szlaków. Każdy przebiega przez kil-
ka miejsc ze wspomnianej listy. Zwraca się tak-
że uwagę na inne miejsca i  obiekty, zachwy-
cające krajobrazy oraz różnorodne możliwości 
spędzania czasu. Z  zamieszczonych propozycji 
wybraliśmy 550-kilometrowy szlak, który biegnie 
z Frankfurtu nad Menem do Düsseldorfu. Jego 
hasłem jest „Radość życia i wysoka kultura”. Po-
dobnie jak na pozostałych siedmiu szlakach za 
wyborem startu i  punktu docelowego przema-
wia lokalizacja międzynarodowych portów lotni-

czych. Na przemierzenie trasy samochodem wy-
starczą cztery dni. Dokładnie tyle, ile trwają te-
goroczne długie weekendy, majowy lub czerw-
cowy. A przecież właśnie wtedy wielu z nas wy-
rusza na wycieczki po Polsce i  krajach ościen-
nych. Czemu nie wybrać się tym razem do Nie-
miec? Nad malowniczy Ren, w którego wodach 
przegląda się potężna kolońska katedra. Do cią-
gnących się nad rzeką winnic. Do nieczynnej ko-
palni węgla w Essen zamienionej na muzeum 
i centrum współczesnego wzornictwa. Do baro-
kowych ogrodów otulających pałace w  Brühl. 
Do cenionego już przez starożytnych uzdrowiska 

w Akwizgranie, miejscowości, która odegrała klu-
czową rolę w procesie formowania się zachod-
nioeuropejskiej cywilizacji.

Współczesne wieże 
i skarby ze skarbców
Wizerunek Frankfurtu tworzą wieżowce (Hoch-
häuser), niespotykane w  takim nagromadze-
niu nigdzie indziej w  Europie. Siedziby banków 
i międzynarodowych instytucji finansowych two-
rzą w centrum istny europejski Manhattan, któ-
ry odbija się w wodach Menu, a wieczorami jest 
rzęsiście oświetlony. Najwyższy budynek – Com-

 Przez Niemcy szlakiem 

UNESCO
PAWEŁ WROŃSKI

16-25 UNESCO.indd   16-17 30.03.2014   23:40

Drodzy Czytelnicy

Coraz modniejsze w Polsce stają się rowery. Wiele osób porzuca samocho-

dy czy autobusy w trosce o środowisko, niektórzy mają dość stania w kor-

kach, a jeszcze inni jeżdżą rowerem dla zdrowia i kondycji. Kilkanaście pol-

skich miast, jak Warszawa, Wrocław, Kraków, Białystok czy Rzeszów, uru-

chomiło już bezobsługowe wypożyczalnie rowerów miejskich. W tym roku 

dołączą do nich kolejne. 

Coraz popularniejsza staje się też turystyka rowerowa. W tym numerze 

proponujemy zwiedzanie jednośladami Beskidu Sądeckiego. Dzika górska 

przyroda i bogata sieć szlaków o zróżnicowanym stopniu trudności daje 

możliwości udanych wycieczek zarówno amatorom kolarstwa górskiego, 

jak i weekendowym cyklistom. 

Dla tych z kolei, którzy preferują zwiedzanie „od kuchni”, interesującą pro-

pozycją może być winiarski wyjazd do Chorwacji, podczas którego degu-

stuje się wina i poznaje miejscowe potrawy.

Smakosze polskiej kuchni mogą zaś wybierać spośród kilkunastu różno-

rodnych festiwali kulinarnych organizowanych w województwie śląskim. 

Największy z nich – „Śląskie Smaki” –  w tym roku odbędzie się w czerwcu 

w Zawierciu. Poza tym jak co roku będzie można obchodzić m.in. Święto 

Ciapkapusty, Dzień Miodu, Święto Pstrąga czy Święto Ciulimu i Czulentu.

bożena miller
redaktor wydania
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Birma – Budda, mnisi 
i szafranowa rewolucja
O Birmie bywało głośno z powodu biedy, wcielanych do armii 
małych dzieci, drastycznych poczynań wojskowej junty, pro-
dukcji i przemytu opium na wielką skalę, ale także dzięki licz-
nym plemionom o barwnej kulturze i wspaniałym świątyniom. 
Szczególną sławą cieszy się sanktuarium Shwe Tha Lyaung – 
odpoczywającego Buddy w Bago. Jego lśniąca od złota postać 
ma niemal 55 m długości, a obsypane kosztownymi kamie-
niami stopy skrzą się tak, że wprawiają przybysza w osłupie-
nie. Posąg liczy ponad tysiąc lat, ale wygląda wciąż jak nowy.
Ponoć syn okrutnego króla Mgadeikipy trafił w czasie polowa-
nia do wioski Suwannabhumi, gdzie ujrzał dziewczynę tak cu-
downej urody, że bez pamięci się zakochał. Ona odwzajemni-
ła uczucie i wkrótce się pobrali. Gdy pojawili się na królewskim 
dworze, władca wpadł w szał i kazał obydwoje zabić. Nie tyl-
ko dlatego, ze dziewczyna była niskiego stanu, ale również 
dlatego, że była buddystką, a on wyznawał inną wiarę. Gdy 
przerażona dziewczyna zaczęła się modlić przed posągiem 
miejscowego bóstwa, ten pękł i rozsypał się z hukiem. Wtedy 
Mgadeikipa pojął, że prawdziwa wiara to buddyzm. Kazał po-
tłuc wizerunki starych bogów, a na ich miejscu wznieść impo-
nującą figurę Buddy.
Tam, gdzie są świątynie i posągi, są także mnisi, nierzadko 
dzieci, podobnie jak te, które trafiają do armii. W ciszy klasz-
torów czeka je bowiem lepsze i spokojniejsze życie niż w ro-
dzinnych wioskach. W 47-milionowym birmańskim społe-
czeństwie mnisi buddyjscy stanowią dziś półmilionową gru-
pę. Cieszą się ogromnym autorytetem i choć nie mają scen-
tralizowanej hierarchii, stanowią liczącą się i wpływową siłę 
polityczną. We wrześniu  2007 r. poczucie odpowiedzialności 
za losy kraju wyprowadziło dziesiątki tysięcy mnichów na uli-
ce największych miast – Rangunu i Mandalaju. Ponieważ jał-
mużna od wojskowych związanych z reżimem miała im za-
pewnić pomyślne odrodzenie w kolejnych wcieleniach, mni-
si odmówili przyjmowania datków, symbolicznie odwracając 
swoje żebracze miseczki do góry dnem. Do ich połączonego z 
modlitwą protestu przeciwko łamaniu praw człowieka i prze-
trzymywaniu w areszcie wybitnej działaczki Aung San Suu Kyi 
dołączyli mieszkańcy miast i działacze opozycyjni. Rewolucja, 
nazwana od koloru mnisich szat, szafranową, została krwa-
wo stłumiona, a wielu jej uczestników aresztowano. Niemniej 
jednak ruch wolnościowo-demokratyczny, któremu przewo-
dzi Aung San Suu Kyi, uzyskuje z roku na rok większe popar-
cie, wprowadzając Birmę na drogę politycznych i społecznych 
przemian.

Paweł wrońskiBirma, 
Kambodża, Wietnam
Trzy kraje z Półwyspu Indochińskiego fascynujące bajkowym krajobrazem, egzotyczny-
mi obyczajami, przedziwnym smakiem potraw. Ich legendy, baśnie i mity odwołują się do 
nieznanych nam wydarzeń i wierzeń oraz odmiennego światopoglądu. I chociaż nie za-
wsze je pojmujemy, zaostrzają apetyt, niczym tajemnicze przyprawy.

Chiny i inne kraje Azji
www.ctpoland.com.pl
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Kambodża – Królestwo 
wielogłowych wężów
Jedną z największych turystycznych atrakcji tego kraju 
jest – monumentalny zespół pałaców i świątyń w Ang-
korze. Pośród licznych motywów zdobniczych na ścia-
nach budowli pojawiają się często wężowe sploty na-
gów, opiekuńczych duchów królestwa. Na ich wężo-
wych ciałach spoczywa Budda, a wachlarz z ich głów 
otacza go, osłaniając przed żywiołami.
Angkor oznacza święte miasto i był niegdyś stolicą im-
perium Khmerów, jednej z największych potęg w dzie-
jach Indochin. Opiewające jej powstanie legendy pełne 
są mistycznych zdarzeń i miłości. Wiążą też przeszłość 
Kambodży z Indiami. Jedna z nich opowiada o wygna-
nym z dworu w Delhi księciu Preah Tong. Banita błą-
kający się bez celu i nadziei napotkał na plaży oceanu 
piękną córkę króla węży. Miłość od pierwszego wejrze-
nia połączyła młodą parę, a ojciec dziewczyny okazał im 
przychylność. Ba, podarował młodej parze szmat ziemi. 
Inna legenda wiąże narodziny Kambodży z wprowadze-
niem buddyzmu. Jej bohater bowiem także pochodził 
z Indii i także poślubił córkę nagów, ale nie bez prze-
szkód. Powitała go bowiem nieprzyjaźnie, chcąc zatopić 
łódź, którą przypłynął. Przechytrzył ją jednak i pokonał, 
nie czyniąc krzywdy. Oczarowany zaś jej urodą i zakło-
potany zgodną ze zwyczajami jej ludu nagością obdaro-
wał ją jedwabnymi szatami i klejnotami. Odwagą i po-
darunkami podbił serce dziewczyny. Pobrali się i stwo-
rzyli kwitnące królestwo.
Dwa tysiące lat później do władzy doszli Czerwoni 
Khmerzy, ekstremistyczne, owładnięte komunistyczną 
ideologią ugrupowanie. Radykalnie zrywając z przeszło-
ścią, zamykali szkoły, szpitale i fabryki, likwidowali banki, 
delegalizowali religię i własność prywatną, przesiedlając 
mieszkańców miast do kolektywnych gospodarstw rol-
nych, w których produkowano żywność. Ich bezlitosne 
rządy w latach 70. XX w. doprowadziły do wymordowa-
nia niemal jednej czwartej kambodżańskiego społeczeń-
stwa. Wsparte przez Wietnam powstanie doprowadzi-
ło do ich upadku i odsunięcia od władzy. Niemniej jed-
nak oddziały Czerwonych Khmerów prowadziły krwawą 
i wyniszczającą kraj wojnę partyzancką niemal do koń-
ca XX stulecia. Rozpadły się z powodu masowej dezercji 
żołnierzy, a ich dowódców, odpowiedzialnych za akty lu-
dobójstwa, postawiono wreszcie przed sądem.

Chiny i inne kraje Azji
www.ctpoland.com.pl
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wietnam – Pod opieką 
kuchennych bóstw
Oprócz krajobrazów i świątyń ikoną Wietna-
mu są łodzie po burty wypełnione dojrzały-
mi owocami. To scena z targowiska na wo-
dzie, jakie łatwo napotkać w delcie Mekongu, 
największej rzeki kraju. Owoce zaś są nie tyl-
ko towarem, ale również symbolem pomyśl-
ności i dobrobytu.
O dobrobyt dba tu triada opiekuńczych bóstw 
domowych, nazywanych też kuchennymi. Le-
genda tłumacząca ich pojawienie się głosi, że 
szczęśliwe niegdyś małżeństwo rozpadło się 
z powodu bankructwa i długów, w jakie po-
padł mąż. Ona wyszła ponownie za mąż, a on 
stoczył się z rozpaczy i został żebrakiem. Włó-
cząc się po ulicach, zawitał niegdyś do domu 
swojej byłej żony, a ta litując się nad jego nie-
dolą, poczęstowała go obfitym obiadem. 
Tymczasem wrócił jej drugi mąż i obawiając 
się nieporozumienia, kobieta kazała swoje-
mu gościowi ukryć się w stercie słomy. Zabra-
ła się też za przygotowanie posiłku dla męża. 
Ten zaś, nie chcąc tracić czasu, zabrał się za 
palenie słomy. Doszło do tragedii, bo ukryty 
tam mężczyzna wolał spłonąć, niż narazić na 
kłopoty kobietę. Ta ujrzała, jak ginie z uśmie-
chem na ustach, i wzruszona jego niewyga-
słym uczuciem rzuciła się w płomienie. Mąż 
zorientował się, co się stało, i poruszony do 
głębi uczuciami, które mimowolnie wyzwolił, 
także rzucił się w ogień.
Cała trójka stanęła po śmierci przed obliczem 
Nefrytowego Cesarza, który także nie pozo-
stał obojętny wobec uczuć, jakie nimi kiero-
wały. Uczynił ich bogami i zesłał z powrotem 
na ziemię, powierzając opiekę nad wietnam-
skimi rodzinami. Męskie bóstwa podzieliły się 
odpowiedzialnością za kuchnię i resztę domo-
stwa, kobiecemu przypadła w udziale dbałość 
o rodzinne dochody. Tyle mówi legenda, fak-
tem jest natomiast, że w tradycyjnych wiet-
namskich domach zazwyczaj kobiety zarzą-
dzają majątkiem, a przy większych wydatkach 
ich głos jest decydujący.

Chiny i inne kraje Azji
www.ctpoland.com.pl
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z bloga...
trudna podróż 
przEz bEzdroża

Powyższy tytuł jest zarazem definicją terminu trek. Wymyślili go Burowie, potomkowie 
holenderskich, flamandzkich i fryzyjskich osadników, którzy w pierwszej połowie XIX w.  
wyruszyli z przylądkowej kolonii w głąb Afryki Południowej, podbijając zamieszkujące 
te ziemie plemiona. Okres ten nazwali „Great Trek” – „Wielki Trek”. 
Współcześnie jedną z popularnych form turystyki jest trekking – wielodniowa wędrów-
ka górska (wysokogórska), pustynna, tropikalna, bagienna lub lodowcowa. Po raz 
pierwszy terminu trekking użył w 1965 r. Jimmy Roberts, oficer brytyjskiego garnizonu 
stacjonującego w Katmandu. Zajmował się on wynajmowaniem przewodników i tra-
garzy dla himalajskich wypraw. Okazało się, że nie tylko himalaiści byli zainteresowani 
wysokogórskimi rejonami Nepalu. Zapierające dech w piersi szlaki wiodące przez osie-
dla Szerpów, obok buddyjskich klasztorów, pod ośmiotysięczne kolosy zyskały wielu 
zwolenników chętnych do poniesienia trudów wędrówki, by wedrzeć się w głąb naj-
wyższych gór świata. 
Trekking można uprawiać w wersji „full”, co oznacza, że całość lub większość ekwi-
punku niesiemy na własnych plecach i nocujemy w namiocie. Wędrowcom towarzyszą 
czasami tragarze i przewodnicy oraz kucharze. Wersja trekkingu „teahouse” umożliwia 
natomiast nocowanie i żywienie się w lokalnych hotelikach i schroniskach na trasie. 
Ważne jest zachowanie podstawowych reguł: maszeruję samodzielnie, niosę plecak, 
nie niszczę środowiska, z szacunkiem traktuję mieszkańców. Fani trekkingu przekonani 
są o jego wyższości nad każdą inną formą turystyki. Z pewnością można powiedzieć, 
że jest to najbardziej świadoma turystyka: sami wybieramy cel, trasę i trudności. Praw-
dziwy trekker dotrze tylko tam, gdzie może sam wnieść wszystko, co jest mu potrzeb-
ne do (prze)życia. 
Zanim wybierzemy się na ekstremalną wyprawę w egzotyczne góry Ameryki Południo-
wej lub Azji, zasmakujmy w wędrówkach po Polsce. Nadchodzi wiosna, wspaniały 
czas na włóczęgi po Sudetach czy Beskidach. A szlaków ciągle przybywa; właśnie po-
wstał nowy – 320-kilometrowy Główny Szlak Beskidu Wyspowego „Beskidzkie Wy-
spy”. W drogę! 
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Białe Noce
St. Petersburg, Rosja

Magia zabytkowego miasta 
w świetle Słońca, które świeci 

o północy. Organizowane  
są wówczas koncerty, przed-
stawienia teatralne, operowe  

i baletowe. 
www.saint-petersburg.com 

12-31

Międzynarodowy Festiwal 
Muzyczny Praska Wiosna

Praga, Czechy 
Już po raz 69. do stolicy naszych 

południowych sąsiadów przy-
będą światowej sławy muzycy, 
śpiewacy i dyrygenci, by dać 
popis swoich mistrzowskich 

umiejętności.  
www.festival.cz 

17

Święto Konstytucji 
Norwegii
Oslo, Norwegia
Norwegowie też potrafią się 
dobrze bawić: świąteczne pa-
rady, uliczne imprezy, muzyka
i zabawa od rana do nocy. 
www.visitoslo.com/en 

Wyścig motocyklowy TT
Wyspa Man, Wielka Brytania 
Coś dla miłośników niebez-
piecznych prędkości: 300 km 
na godzinę po ulicach miaste-
czek i wsi angielskiej wysepki. 
Po raz pierwszy wyścig odbył 
się 100 lat temu! 
www.iomtt.com

31

24.05
-06.06

Piknik Naukowy 
Polskiego Radia 
i Centrum Nauki Kopernik
Warszawa
Największa impreza plenero-
wa w Europie popularyzująca 
naukę. Celem pikniku jest roz-
powszechnianie wiedzy z róż-
nych dyscyplin naukowych 
poprzez ciekawe eksperymen-
ty i doświadczenia. 
www.polskieradio.pl 

14-25

Festiwal Filmowy w Cannes
Cannes, Francja
Największy na świecie festiwal 
filmowy. Najnowsze produkcje 
filmowe i gwiazdy światowego 
kina na wyciągnięcie ręki. 
www.festival-cannes.fr 

10

Juwenalia na Uniwersytecie 
Warszawskim

Warszawa
Święto studenckie koncertowo. 

Zagrają:  Maleo Reggae 
Rockers, Farben Lehre, 
Strachy Na Lachy i Kult. 

www.students.pl 

09-11

IV Ogólnopolski Studencki 
Festiwal Podróży 

„Kormorany 2014”
Olsztyn

Głównym celem odbywają-
cej się po raz czwarty  imprezy 

jest wymiana doświadczeń  
integracja studentów,  
którzy są pasjonatami  

podróży.
http://osfp.uwm.edu.pl/ 

05-06

The Australian 
Pink Floyd Show 

Bydgoszcz, Katowice
Dwa i tylko dwa koncerty le-
gendarnego zespołu rocko-

wego. Nowa trasa pod nazwą 
„Set The Controls”. 

http://metalmind.com.pl 

Międzynarodowy Festiwal 
Muzyki Cerkiewnej 
Hajnówka, Białystok
Różnorodność wykonawców 
i repertuaru daje sposobność 
poznania bogactwa
muzyki cerkiewnej.
www.festiwal-hajnowka.pl 

20-25

Gdańsk, 11-13.04.2014
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Nasi zachodni sąsiedzi mają 

już 38 miejsc wpisanych 

na Listę Światowego Dziedzictwa 

Kulturowego i Przyrodniczego 

UNESCO. 10 kolejnych do takiego 

wpisu pretenduje.

Aby zachęcić do ich poznania, Niemiecka Cen-
trala Turystyki prezentuje na internetowych stro-
nach osiem szlaków. Każdy przebiega przez kil-
ka miejsc ze wspomnianej listy. Zwraca się tak-
że uwagę na inne miejsca i  obiekty, zachwy-
cające krajobrazy oraz różnorodne możliwości 
spędzania czasu. Z  zamieszczonych propozycji 
wybraliśmy 550-kilometrowy szlak, który biegnie 
z Frankfurtu nad Menem do Düsseldorfu. Jego 
hasłem jest „Radość życia i wysoka kultura”. Po-
dobnie jak na pozostałych siedmiu szlakach za 
wyborem startu i  punktu docelowego przema-
wia lokalizacja międzynarodowych portów lotni-

czych. Na przemierzenie trasy samochodem wy-
starczą cztery dni. Dokładnie tyle, ile trwają te-
goroczne długie weekendy, majowy lub czerw-
cowy. A przecież właśnie wtedy wielu z nas wy-
rusza na wycieczki po Polsce i  krajach ościen-
nych. Czemu nie wybrać się tym razem do Nie-
miec? Nad malowniczy Ren, w którego wodach 
przegląda się potężna kolońska katedra. Do cią-
gnących się nad rzeką winnic. Do nieczynnej ko-
palni węgla w Essen zamienionej na muzeum 
i centrum współczesnego wzornictwa. Do baro-
kowych ogrodów otulających pałace w  Brühl. 
Do cenionego już przez starożytnych uzdrowiska 

w Akwizgranie, miejscowości, która odegrała klu-
czową rolę w procesie formowania się zachod-
nioeuropejskiej cywilizacji.

Współczesne wieże 
i skarby ze skarbców
Wizerunek Frankfurtu tworzą wieżowce (Hoch-
häuser), niespotykane w  takim nagromadze-
niu nigdzie indziej w  Europie. Siedziby banków 
i międzynarodowych instytucji finansowych two-
rzą w centrum istny europejski Manhattan, któ-
ry odbija się w wodach Menu, a wieczorami jest 
rzęsiście oświetlony. Najwyższy budynek – Com-

 Przez Niemcy szlakiem 

UNESCO
PAWEŁ WROŃSKI



Symbolem Górnego Renu jest wyróżniająca się wśród nadbrzeżnych 
urwisk skała Loreley. Legenda głosi, że na jej wierzchołku – śpiewając 
czesała złote włosy piękna syrena, a urzeczeni jej głosem żeglarze za-
tracali się tak, że rozbijali statki. 

merzbank Tower – sięga 259 m, a  oprócz biur 
znajduje się w nim ogród botaniczny. W 167-me-
trowej Silver Tower jest sala koncertowa, a  hal-
le wielu gmachów zdobią dzieła współczesnych 
artystów. 116-metrowy Torhaus w  kształcie bra-
my symbolizuje otwartość miasta wobec świa-
ta. 112-metrową Westhafen Tower obłożono  
3,5 tys. szklanych trójkątnych paneli, których 
oświetlenie imituje wodne refleksy. Fasada Pol-
luxa, jednego z najbardziej nowoczesnych biu-
rowców Europy, ma 4 tys. okien. Mieszczą się 
tu także luksusowe sklepy i restauracje. Podczas 
krótkiej wizyty trudno zajrzeć do więcej niż kilku 
z  tych nowoczesnych wież. Widok frankfurckie-
go Manhattanu można zachować w pamięci, 
oglądając go z  panoramicznej restauracji na 
najwyższej kondygnacji wieży telewizyjnej, która 
góruje nad wieżowcami iglicą. Frankfurt słynie 
także z  wyjątkowych kolekcji muzealnych oraz 
skarbów zgromadzonych w  bankowych skarb-
cach. Muzea sztuk pięknych, sztuki użytkowej, fil-
mu, architektury czy judaizmu, zajmują wnętrza 
nowoczesnych budynków przeglądających się 
w  wodach Menu. Natomiast zbiory Deutsche 
Banku czy Commerzbanku, których nie powsty-

dziłoby się niejedno muzeum, nie są wcale ukry-
te w czeluściach sejfów, ale regularnie prezento-
wane na wystawach (www.frankfurt.de).

Kraina złotowłosej syreny
Pierwsze na trasie miejsce z listy UNESCO to 65-ki-
lometrowy odcinek Górnego Renu (Hochrhe-
in). Początek i koniec krainy wspaniałych pejza-
ży, zamków, katedr i winnic wyznaczają na po-
łudniu miasta Bingen i Rüdesheim, a na półno-
cy Koblencja. Symbolem krainy jest wyróżniają-
ca się wśród nadbrzeżnych urwisk skała Loreley. 
Ponoć na jej wierzchołku śpiewając, czesała zło-
te włosy piękna syrena, a urzeczeni jej głosem 
żeglarze zatracali się tak, że rozbijali statki. Legen-
darny motyw wykorzystał XIX-wieczny poeta He-
inrich Heine, układając pieśń o Lorelei, a Fran-
ciszek List, pod niemiecko brzmiącym pseudoni-
mem Friedricha Silchera, skomponował do jego 
słów muzykę. To najwęższe miejsce w pozaalpej-
skim biegu Renu. Skała piętrzy się 120 m ponad 
lustrem wody nieopodal miejscowości Sankt Go-
arshausen. Osobliwością tego odcinka doliny 
Renu jest ponad 40 zamków, wzniesionych naj-
częściej na terasach sztucznie uformowanych 

w wysokich brzegach. Najwięcej wybudowano 
ich w XII i XIII stuleciu, gdy władzę w Niemczech 
dzierżyła dynastia Hohenstaufów. Rozbudowy-
wane i zamieniane na wygodne rezydencje na-
brały później innych cech stylowych. Wiele zy-
skało romantyczny kostium w XIX stuleciu, w epo-
ce nasilonego zainteresowania nadreńskim kra-
jobrazem i  legendami. Trudno powiedzieć, któ-
ry z zamków jest najciekawszy – Klopp, Stahleck, 
czy może zrujnowany Fürstenberg. Warto jednak 
pamiętać, że Marksburg zachował w pełni śre-
dniowieczny charakter, Rheinfels wciąż imponu-
je obronnymi murami, zaś Pfalzgrafenstein wzno-
si się jako jedyny na skalistej wyspie pośrodku rze-
ki. Atrakcje doliny najlepiej podziwiać z pokładu 
odrestaurowanego parowca „Goethe”. Miłośni-
ków wędrówek pieszych prowadzą w teren znako-
wane szlaki, takie jak Rheinburgenweg lub Rhein-
steig, a kto się trudzić nie lubi lub ma mało cza-
su, może poprzestać na interaktywnej wystawie 
„Romanticum” w  Koblencji. Odbędzie tam wir-
tualną wycieczkę na pokładzie równie nierzeczy-
wistego parowca. Od lipca do września 2014 r., 
w  miejscowościach Rüdesheim, Spay, Brau-
bach, Koblencja, Oberwesel, St. Goar i St. Goar-

shausen odbędą się imprezy z cyklu „Ren w Pło-
mieniach” (Rhein im Flammen). To spektaku-
larne pokazy fajerwerków, których tradycja się-
ga roku 1931. A że feeria świateł ma szczególny 
urok, gdy podziwiamy ją z pokładu statku, wie-
le firm turystycznych organizuje wtedy rejsy z ko-
lacją. Dołączają prywatne łodzie i  jachty, two-
rząc konwoje złożone nawet ze stu jednostek  
(www.rhein-in-flammen.com; www.welterbe-mit-
telrheintal.de).

Perspektywa dwóch tysięcy lat
Bajeczny odcinek doliny kończy się w  miejscu, 
w którym do Renu wpada Mozela. Obszar w wi-
dłach obu rzek nazywany jest Niemieckim Trój-
kątem (Deutsches Eck) i  także znajduje się na 
liście UNESCO. W  tym właśnie, z  natury obron-
nym i  malowniczym, miejscu rozsiadła się Ko-
blencja. Miasto z  historią liczącą dwa tysiącle-
cia. Jej świadkami są zamki, pałace, kamienice 
i kościoły oraz 37-metrowy pomnik. Kazał go wy-
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Średniowieczny zamek Klopp został wzniesiony w miejscu 
dawnej rzymskiej budowli.
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cedes Konrada Adenauera, polityka i  kancle-
rza RFN, rzecznika idei zjednoczenia Niemiec 
i Europy. Pobyt w Bonn to także okazja do obej-
rzenia spektaklu w słynnym na całą Europę te-
atrze (Theater Bonn; www.theater-bonn.de)  
albo posłuchania muzyki Ludviga van Beetho-
vena. Bonn jest rodzinnym miastem wielkiego 
kompozytora. Prestiżowy festiwal muzyczny jego 
imienia, Beethovenfest, odbywa się jesienią (te-
goroczna edycja 6 września – 3 października; 
www.beethovenfest.de). Najsłynniejszą impre-
zą plenerową jest wspomniany już „Ren w  Pło-
mieniach” (Rhein in Flammen), podczas które-
go spływa rzeką flotylla statków i łodzi w fajerwer-
kowej oprawie (www.bonn.de).

Symetria otulona zielenią
Po miejscach rozległych i związanych z wielkimi 
wydarzeniami czas na chwilę wytchnienia. Znaj-
dziemy je w parkowych alejkach otaczających 
wpisane na listę UNESCO pałace w  miastecz-
ku Brühl. Wzniesiony w XVIII w. Augustusburg był 

ulubioną rezydencją kolońskiego księcia i bisku-
pa Klemensa Augusta. To pierwsza i bodaj naj-
wspanialsza rokokowa budowla w całych Niem-
czech, nad której uświetnieniem pracowali wy-
bitni artyści epoki przez blisko 40 lat. Z pałacowe-
go tarasu rozpościera się widok na park założo-
ny przez Dominika Girarda, który uchodzi za naj-
piękniejszy barokowy park w  Niemczech. Cha-
rakterystyczna dla epoki symetria założenia kon-
trastuje z bogatą, ale subtelną i lekką dekoracją 
pałacu. Spacerując alejkami, po zaledwie kilku 
minutach dotrzemy do pałacyku myśliwskiego. 
W jego nazwie – Falkenlust – uwieczniono soko-
ły, bo polowanie z nimi było ulubioną rozrywką 
właściciela. Dziś w salach Augustusburga odby-
wają się często koncerty. Jednak zwiedzać pa-
łac można jedynie z przewodnikiem, natomiast  
do Falkenlustu można zajrzeć samodzielnie 
(www.schlossbruehl.de).

Arcydzieło gotyku
Ponad 600 lat wznoszono kolońską katedrę. Dla-
czego tak długo? Bo waliły się fragmenty wzno-
szonego z mozołem gmachu, a często po pro-

Pomnik Ludwiga van Beethovena przy Münsterplatz w Bonn. 
Kompozytor urodził się w Bonn w 1770 r.

stawić cesarz Wilhelm II ku czci Wilhelma I, swo-
jego dziada, który zjednoczył Rzeszę Niemiecką 
w XIX stuleciu. Po II wojnie światowej pozostał je-
dynie nadwyrężony cokół. Jednak jego symbo-
liczny wymiar sprawił, że w 1953 r. ówczesny pre-
zydent Theodor Heuss ogłosił go pomnikiem na-
rodowej jedności i otoczył szczególną opieką za-
chodnioniemieckiego państwa. 40 lat później 
zrekonstruowano postać Wilhelma I. Monument 
odzyskał świetność. Najlepiej prezentuje się z po-
łożonej po przeciwnej stronie, na prawym brze-
gu Renu twierdzy Ehrenbreitstein, jednej z  naj-
większych w Europie budowli obronnych. Rozta-
cza się stamtąd rozległa panorama, bo twierdza 
wznosi się na wzgórzu wyrastającym 120 m po-
nad otoczenie. Z zamku można wrócić na lewy 
brzeg oryginalną kolejką gondolową, by wybrać 
się na spacer po zaułkach koblenckiej starów-
ki, obejrzeć gotycką wieżę mieszkalną nazywa-
ną Niemieckim Cesarzem (Deutscher Kaiser), 
Cztery Wieże (Vier Türme), czyli barokowe kamie-
nice z  charakterystycznymi wykuszami w  cen-

trum miasta i wsłuchać się w szum wody tryska-
jącej przed ratuszem z fontanny Schängelbrun-
nen. Zgoła odmiennie niż we Frankfurcie, gdzie 
nowoczesne budowle dały schronienie dziełom 
dawnej sztuki, w Koblencji, w zabytkowych wnę-
trzach prezentowane są dzieła sztuki współcze-
snej, tej miary, co obrazy Pabla Picassa (www.ko-
blenz-touristik.de).

Droga do demokracji
Kolejnym przystankiem na szlaku jest Bonn, daw-
na stolica RFN. Do rangi atrakcji turystycznej uro-
sła dawna dzielnica rządowa, więc najważniej-
sze obiekty połączono szlakiem nazwanym „Dro-
gą do demokracji”. Zaczyna się przy siedzibie 
Fundacji Haus der Geschichte (Dom Historii). 
Prowadzi do dawnego Urzędu Kanclerskiego, 
mieszczącego się w pałacu Schaumburg, i sie-
dziby najwyższego dostojnika politycznego Nie-
miec, zwanej kanclerskim bungalowem (Kan-
zlerbungalow), oraz do dawnego Bundesra-
tu (siedziby niemieckiego senatu, w którym za-
siadają przedstawiciele krajów związkowych). 
Dociera też na stałą wystawę historyczną, któ-
ra przedstawia powojenne Niemcy do momen-
tu ich zjednoczenia. Ozdobą kolekcji jest mer-
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Atrakcją turystyczną Koblencji jest Deutsches Eck (Niemiecki Róg), 
czyli miejsce spływu Mozeli do Renu z monumentalnym pomni-
kiem Wilhelma I.

Imponującą katedrę w Kolonii budowano ponad 600 lat. Jej wieże 
mają 157 m wysokości, a wnętrze ma 144 m długości, 45 m szeroko-
ści i 43 m wysokości.
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stu brakowało środków na kontynuację pracy. 
Niedługo po tym, jak ją wreszcie ukończono  
w 1880 r., wyrósł w sąsiedztwie stalowy most ko-
lejowy na Renie. Wjeżdżając dziś pociągiem 
do miasta, trudno się oprzeć wrażeniu, że skład 
wsunie się zaraz do nawy. A  zmieściłby się bez 
trudu, bo świątynia z  kamiennych ciosów jest 
rzeczywiście imponująca. Wieże pną się na 
wysokość 157 m, wnętrze ma 144 m długości  
i 45 m szerokości, a środkowa nawa jest wysoka 
na ponad 43 m. Na planie łacińskiego krzyża 
rozmieszczono pięć naw i  trzynawowy transept 
(nawę poprzeczną). Prezbiterium otacza ambit 
(obejście), z wejściami do siedmiu kaplic. Rów-
nie imponujące jak rozmiary i zewnętrzne deko-
racje świątyni są zachowane w  jej wnętrzach 
dzieła sztuki. Najcenniejsze to dębowy krucy-
fiks z około 970 r. i relikwiarz Trzech Króli, arcydzie-
ło średniowiecznej sztuki złotniczej, do którego 
przybywają pielgrzymi z całego świata. W jednej 
z  kaplic za prezbiterium zachowały się średnio-
wieczne witraże, a  posadzki pokrywają wyrafi-
nowane mozaiki przedstawiające historię budo-
wy katedry i herby donatorów. Patronami świąty-
ni są św. Piotr i Panna Maria. Rzecz ciekawa, że 
w chwili zakończenia budowy była to największa 
świątynia chrześcijańska na świecie. Dziś z rekor-

du pozostała już tylko sława wież, wciąż najwyż-
szych, z których rozpościera się widok na miasto 
i dolinę Renu. Do wnętrza katedry dobrze jest tra-
fić na koncert organowy w któryś z letnich wtor-
ków, bo akustyka nie ustępuje wspaniałością 
dekoracjom i  architekturze (www.koelner-dom.
de). Wpisana na listę UNESCO katedra jest naj-
wspanialszym zabytkiem Kolonii i przyćmiewa inne 
obiekty. A przecież Kolonia jest największym i naj-
starszym miastem Nadrenii Północnej-Westfalii. Po-
wstała na miejscu rzymskiej osady Colonia Clau-
dia Ara Agrippinensium, co Germanie przekręci-
li z czasem na Köln (w dialekcie Kölle). Od wcze-
snego średniowiecza rezydowali w  niej biskupi, 
a  jako nadreński port miasto odgrywało ważną 
rolę w handlu. Należało do Hanzy, a o jego zna-
czeniu świadczy założenie w  1388 r. pierwszego 
w Niemczech miejskiego uniwersytetu. Ciekawost-
ką jest fakt, że włoski perfumiarz, Johann Maria Fa-
rina, który zamieszkał w Kolonii na początku XVIII 
w., wyprodukowany przez siebie ekstrakt nazwał 
wodą kolońską (Eau de Cologne).

Kuracja i koronacje
Również wspaniałą katedrę posiada Aachen, 
znane nam pod łacińską nazwą Akwizgranu. 
I chociaż nie tak potężna, to właśnie akwizgrań-

ska świątynia była pierwszym wpisanym na listę 
UNESCO niemieckim obiektem. Międzynarodo-
wa społeczność doceniła bowiem historyczne 
znaczenie tego miejsca – dla Niemiec, dla Eu-
ropy, dla świata. Ojciec Karola Wielkiego Pepin 
Mały upodobał sobie Aachen z  racji ciepłych 
wód, w których kąpiel przynosiła ulgę jego scho-
rowanym członkom. Syn uczynił z  Akwizgranu 
pępek cesarstwa. Koronował się w  miejscowej 
kaplicy i  w  niej został pochowany. Nawiązując 
do karolińskiej tradycji, cesarze niemieccy zakła-
dali korony na skronie w katedrze akwizgrańskiej 
przez 600 lat (do 1531 r.), przez co miasteczko 
było centrum politycznym średniowiecznej Eu-
ropy. Kaplica Karola Wielkiego stała się prezbite-
rium wybudowanej po śmierci wielkiego wład-
cy świątyni. Dzięki temu jego sarkofag i tron mo-
żemy podziwiać do dziś. Ponadto katedra kry-
je bezcenne skarby – obsypane klejnotami re-
likwiarze, pozłacane popiersie Karola Wielkiego 
i Krzyż Lotara wykonany około 1000 r., co ciekawe 
wciąż używany podczas najważniejszych uroczy-
stości. Relikwie akwizgrańskie będą wystawione 
na widok publiczny od 20 do 29 czerwca 2014 r.,  
a do 21 września będzie można poznawać cza-

sy i dokonania Karola Wielkiego na wystawie „Ka-
rol Wielki. Władza. Sztuka. Skarby” (www.heilig-
tumsfahrt2014.de; www.karldergrosse2014.de; 
www.aachendom.de).

Najpiękniejsza kopalnia świata
Takim mianem określany jest nieczynny już kom-
pleks przemysłowy Zeche Zollverein w Essen w Za-
głębiu Ruhry. Czy kopalnia może być piękna? 
Oczywiście jest coś przewrotnego w tym określe-
niu, choć w tym akurat przypadku włożono wie-
le wysiłku, by obiektowi przemysłowemu nadać 
niezwykłą formę. Stało się to w  latach 1927-32, 
gdy prace modernizacyjne powierzono Fritzo-
wi Schuppowi i Martinowi Kremmerowi. Architek-
ci wywiązali się z zadania, dbając jednocześnie 
o funkcjonalność i estetykę. Powszechnie podzi-
wianym rozwiązaniem są czerwone, harmonij-
nie skomponowane fasady stalowni z  wypala-
nej cegły. Natomiast Szyb XII kopalni węgla ka-
miennego stał się symbolem rozwoju przemy-
słu ciężkiego w Europie tamtych czasów. Był naj-
większy i najnowocześniej wyposażony na kon-
tynencie. Węgiel wydobywano w  tym miejscu 
przez 135 lat, obiekt zamknięto dopiero w 1986 r. 
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Katedra w Akwizgranie przez 600 lat była miejscem koronacji 30 cesarzy nie-
mieckich. Tu też – w późnoromańskim relikwiarzu Marii – przechowywane 
są cztery najwyższej wagi relikwie Marii, Jezusa oraz Jana Chrzciciela. 

Kompleks przemysłowy kopalni i koksowni Zollverein w Essen 
jest jedną z głównych atrakcji Europejskiego Szlaku Dziedzic-
twa Przemysłowego.
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seldorfski zaskakujący i pomysłowy. I może wła-
śnie z  racji takich cech Düsseldorf, a  nie Kolo-
nia, stał się niemiecką stolicą mody. Wzdłuż słyn-
nej Königsallee, nazywanej w skrócie Kö, usado-
wiły się salony najwybitniejszych światowych pro-
jektantów. Od szyldów takich, jak: Marco Polo, 
Hugo Boss, Strellson, Calvin Klein, Armani, Bul-
gari, Gucci, Jil Sander, Prada, Tiffany & Co., Ver-
sace i wielu, wielu innych, aż się kręci w głowie. 
Z  pewnością to dziś jedna z  najwspanialszych 
alei shoppingowych w Niemczech. Na tym jed-
nak nie koniec. W Düsseldorfie odbywa się dwa 
razy do roku przykuwająca uwagę całego świa-
ta mody impreza „The Gallery Düsseldorf”, któ-
ra kontynuuje tradycje IGEDO, największych do 
niedawna na świecie targów mody. W  ponad 
800 showroomach prezentowane są najnow-
sze kreacje projektantów i kreatorów mody, któ-

re zaraz potem trafiają do ekskluzywnych buti-
ków przy Kö i  są wystawiane na sprzedaż (naj-
bliższa edycja 25-28 lipca; www.the-gallery-du-
esseldorf.de). Jeśli nie trafimy ani na karnawał, 
ani na targi mody, atmosferę Nadrenii poczuje-
my, wychodząc na wieżę telewizyjną Rheinturm 
(www.duesseldorf.de). Z  jej widokowej kondy-
gnacji spójrzmy jeszcze raz na rzekę – jest prze-
cież osią opisanego szlaku. Po co? Żeby zgod-
nie z przekonaniem wielu podróżników kiedyś tu 
wrócić.

Potem przekształcono kompleks w centrum sztu-
ki i kultury. Otwarto w nim muzeum historii górnic-
twa i  rozwoju architektury przemysłowej, popro-
wadzono edukacyjne ścieżki tematyczne. Moż-
na się tu zapoznać ze sposobami pozyskiwania 
czarnego złota, technologią i maszynami, jakimi 
posługiwano się w  minionym stuleciu. W  skład 
kompleksu wchodzą też dawna sortownia, za-
sobnie węglowe i płuczka oraz gigantyczne ma-
szyny, taśmy przenośników i długie rzędy pieców 
koksowniczych. Nad całością góruje sześć pną-
cych się w niebo kominów. To, czego nie można 
zobaczyć na ścieżkach, ukazują modele i filmy. 
W murach kopalni mieści się także jedyne w swo-
im rodzaju muzeum Red Dot Design, największa 
na świecie wystawa współczesnego wzornictwa. 
Co roku centrum przyznaje prestiżową nagrodę 
Red Dot Award (www.zollverein.de).

Niemiecki głos w kwestiach mody
Krajobrazy, historia, obiekty sprzed lat i  współ-
czesne – ostatnie elementy kalejdoskopu wra-
żeń ze szlaku znajdziemy w Düsseldorfie, mieście 
nad Renem, odległym zaledwie pół godziny jaz-
dy samochodem lub pociągiem z Kolonii. Düs-
seldorf konkuruje z Kolonią niemal wszystkim – pi-
wem (w Kolonii produkuje się Kölsch, tu Alt, nota-
bene oba są wyśmienite), obiektami architekto-
nicznymi (Kolonia ma gotycką katedrę, a tu jest 
zaprojektowana przez wybitnych designerów 
i  architektów na wskroś współczesna dzielnica 
portowa), a wreszcie karnawałową zabawą. Na 
ulicach obu miast od tłustego czwartku do śro-
dy popielcowej bawi się po milionie ludzi. Sce-
nariusze są podobne, a tradycja organizacji za-
bawy równie długa. Bywalcy są jednak zgodni, 
że koloński karnawał jest bardziej znany, a düs-
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Szlakami UNESCO przez Niemcy: 
http://www.germany.travel/unesco
Wszystkie miejsca z listy UNESCO w Niemczech:
http://whc.unesco.org/en/statesparties/DE/
http://www.unesco.de/home.html?&L=1
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Panorama Düsseldorfu wyróżnia się nowoczesną dzielnicą portową 
nad Renem i wieżą telewizyjną, która jest najlepszym punktem wi-
dokowym w mieście.

Düsseldorf
Kolonia

Bonn

Frankfurt
Koblenz

Aachen

Essen
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Hansa Park leży nad Zatoką Lubecką, czyli 
w miejscu malowniczym i przesyconym histo-
rią. Oferuje niewiarygodnie bogaty program 
rozrywkowy dla całych rodzin.

125 wyjątkowych atrakcji 
Na terenie parku rozlokowanych jest 11 sekto-
rów tematycznych – wyimaginowanych świa-
tów inspirowanych historią i  legendami. Łącz-
nie 125 wyjątkowych atrakcji, między którymi 
można odbywać przejażdżki na 35 sposobów. 
Poza tym spektakularne widowiska i  tema-
tyczne festiwale. Krótko mówiąc – fantastycz-
ny show każdego dnia, w bajecznej scenerii, 
w nadmorskiej okolicy. 

Fondaco dei Tedeschi
Nowością zbliżającego się sezonu letniego 
będzie „Fondaco dei Tedeschi”, czyli miejsce, 
w którym będzie się można zająć handlem na 
podobieństwo niemieckich kupców prowa-
dzących niegdyś kantor w słynnej Wenecji. Nie 
zabraknie też porcji adrenaliny podczas emo-
cjonujących zjazdów bez trzymanki na jed-
nej z dwóch zjeżdżalni albo na strzelnicy, gdzie 
miękkie pociski wystrzeliwać będzie 16 specjal-
nych armatek. 

Nowe filmy 4D 
Włoskie inspiracje przyświecały także stwo-
rzeniu Café-Baru, do którego będzie można 
w każdej chwili zajrzeć, aby napić sie cappuc-
cino, skosztować ciast domowej roboty i skorzy-
stać z dostępu do internetu. W programie kina 
4D „Fantastic Cinema” pojawią się dwa nowe 
filmy animowane: „Happy Feet” oraz „Yogi Bär”. 

JEDYNY NADMORSKI PARK ROZRYWKI
W NIEMCZECH
NADBAŁTYCKI KURORT SIERKSDORF BLISKO LUBEKI

Paweł wroński



Pierwszy był wyświetlany w Polsce pod tytułem 
„Tupot małych stóp”. Przedstawione w drugim 
perypetie Misia Yogi, pomysłowego łakomczu-
cha, buszującego po koszykach piknikowych 
w  Jellystone, rozbawią do łez zarówno dzieci, 
jak i dorosłych. 

Nowości w Variete-Show
Nowości pojawią się także w programie Varie-
te-Show. Żywioł powietrza i utrzymywanie rów-
nowagi będą w nich motywami przewodnimi. 
Dzięki batutowi będzie można tak jak w stanie 
nieważkości wbiec po ścianie budynku, by rzu-
cić się potem plecami w dół. Trio „Gaspar” bę-
dzie balansować na umieszczonym wysoko 
nad ziemią fortepianie, trio „ToRiMe” na linie, 
a Daniel Golla będzie się unosić w powietrzu, 
realizując marzenia o lataniu.

Hity sezonu 2014:
Festiwale kwiatowe
Wielkanocny: 19-21 kwietnia, Letni: 1 lipca – 15 sierpnia. Mistrzo-
wie florystyki i aranżacji zieleni zamienią 46-hektarowy teren w wiel-
ki ogród. W jego barwnej scenerii będą się odbywać spektakle muzycz-
ne i różnorodne widowiska.

Czas istot cienia
Nastanie dwukrotnie: w dniach 27-28 września oraz 3-5 października. 
Po zmierzchu wychyną ze swoich kryjówek nocne mary i duchy. Będą się 
dziać tak dziwne rzeczy, że nikt nie ustrzeże się gęsiej skórki.

Czar jesieni nad morzem
Na zakończenie sezonu, od 11 do 26  października.
W  16 ostatnich dniach działania parku rozbłyśnie on morzem świateł. 
Zamigocą gigantyczne magiczne rzeźby i będą się wzbijać w niebo ty-
siące fajerwerków.

Uwaga!
  Jesienne pokazy pirotechniczne, ze względów bezpieczeństwa, będą 

się mogły odbyć tylko przy ładnej pogodzie!
  Gospodarze zastrzegają sobie możliwość zmian w programie.

W  2014 r. Park będzie czynny od 16 kwietnia  
do 26 października, codziennie, od 900 do 1800.

Wstęp:
  dla dzieci poniżej 4. roku życia oraz dzieci do 14 lat w dniu urodzin 

– bezpłatny
  dzieci w wieku 4-14 lat oraz dorośli powyżej 60. roku życia – 26 euro 

od osoby
  osoby w wieku 15-59 lat – 32 euro
  dorośli w grupach 20-osobowych i większych – 26 euro
  dzieci i młodzież w grupach powyżej 10 osób – 17 euro

Pełny cennik znajduje się na stronach interne-
towych Hansa Parku.
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INFO
Hansa Park
Am Fahrenkrog 1, 23730 Sierksdorf 
www.hansapark.de/pl/
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Dzika przyroda, wspaniałe widoki, liczne zabytki, a przy tym dobra 
infrastruktura turystyczna, zarówno w dolinach, jak i w górach – 
Beskid Sądecki to teren niemal idealny do uprawiania aktywnej 

turystyki. Wśród jej licznych rodzajów kolarstwo górskie należy do 
najpopularniejszych i najciekawszych – daje nie tylko satysfakcję 
z pokonywania trudności i własnych słabości, ale także możliwość 

poznawania nowych miejsc i przeżycia prawdziwej górskiej przygody.

Rowerowi zapaleńcy już jakiś czas temu odkryli 
uroki Beskidu Sądeckiego. Bogata sieć szlaków 
turystycznych i rowerowych, rozległe, a przy tym 
niezbyt gęsto zaludnione obszary, dzika przyro-
da, duże różnice wysokości, a także liczne dro-
gi stokowe, umożliwiające podjazdy lub zjaz-
dy nie tylko najbardziej zaawansowanym cykli-
stom – wszystko to powoduje, że Beskid Sądec-
ki daje wręcz nieograniczone możliwości wybra-
nia się na rowerową wycieczkę. 

Masyw Beskidu Sądeckiego podzielony jest na 
dwie główne grupy – na zachodzie wznosi się 
Pasmo Radziejowej, z  najwyższym wierzchoł-
kiem sięgającym 1262 m n.p.m., a wschodnia 
część to bardziej rozległe, ale nieco niższe Pa-
smo Jaworzyny (1114 m n.p.m.) wznoszącej się 
wprost nad Krynicą. Rozdziela je głęboka doli-
na Popradu, ciągnąca się pięknymi meandra-
mi aż po Muszynę. U stóp gór rozłożyły się licz-
ne zabytkowe miejscowości, wśród których na 

Rowerem 
po Beskidzie Sądeckim

Wśród wszystkich drewnianych świątyń Beskidu Sądeckiego cerkiew 
w  Powroźniku zdecydowanie wyróżnia się harmonijnym kształtem 
i  proporcjami, typowymi dla cerkwi łemkowskich. Jest też najstarszą 
świątynią łemkowską w Polsce, a także jedną z najstarszych drewnia-
nych cerkwi w Polsce. Jej malowniczą sylwetkę można wpisać w trój-
kąt prostokątny – każdą z trzech jej części wieńczą coraz niższe kopu-
ły z baniastymi hełmami. Wewnątrz nie zachował się oryginalny ikono-
stas, ale jego elementy zdobią wnętrze, zaadaptowane obecnie na ko-
ściół katolicki.
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Cerkiew w Powroźniku

PAWEŁ KLIMEK



pierwszym miejscu wymienić trzeba malowni-
czy Stary Sącz z  dominującym nad miastem 
klasztorem Klarysek. 
Warto też zobaczyć Rytro z historycznymi ruina-
mi zamku, Krynicę – jedno z  najpiękniejszych 
polskich uzdrowisk, a także rozsiane w dolinach 
we wschodniej części gór malownicze drewnia-
ne cerkiewki, wśród których wyróżnia się jedna 
z najstarszych w Polsce, wpisana na Listę Świa-
towego Dziedzictwa Kulturalnego i  Przyrodni-
czego UNESCO – cerkiew św. Jakuba w Powroź-
niku. Nie brakuje tu też dzikich zakątków z pięk-
nymi bukowymi lasami, uroczyskami i  matecz-
nikami, do których ludzie zaglądają niezmier-
nie rzadko. 

Beskid Sądecki jako teren rowerowy nadaje się 
dla wszystkich, niezależnie od poziomu umie-
jętności i  kondycji. Dzięki długim łagodnym 
grzbietom z  polanami widokowymi rowerowa 
wędrówka daje mnóstwo wrażeń, nie tylko z sa-
mej jazdy, ale także estetycznych – tutejsze pa-
noramy należą do najpiękniejszych i  najrozle-
glejszych w Polsce. Poniżej przedstawiamy pro-
pozycje trzech tras – łatwej, średnio trudnej i wy-
magającej – które pozwolą poznać ten pięk-
ny region.

Szlakiem wód i drewnianych cudów
Na początek najlepiej wybrać coś łatwego 
i  przyjemnego. Najlepsze tereny do takiej wy-
cieczki znajdziemy w okolicach Krynicy. Propo-
nujemy niedługą pętlę, prowadzącą z  cen-
trum uzdrowiska do Tylicza, a stąd malowniczą 
doliną Muszynki przez Powroźnik z powrotem do 
Krynicy. Wiedzie ona głównie szosami asfalto-
wymi, jednak ruch samochodowy jest na nich 
niewielki.

Z  centrum Krynicy, gdzie obowiązkowo trze-
ba odwiedzić pijalnię wód mineralnych, rusza-
my szosą w kierunku Tylicza. Na początek cze-
ka nas stromy, ale krótki podjazd. Kto chce go 
uniknąć, może wyjechać na Górę Parkową ko-
lejką, a  stąd w  dół, krótkim zjazdem dociera-
my do asfaltowej szosy. Pięknym zjazdem osią-
gamy Tylicz, który dawniej był prywatnym mia-
steczkiem biskupów krakowskich. Z  tego czasu 
zachował się malowniczy rynek z  drewnianą 
zabudową, a  także dwie, oczywiście drewnia-
ne, świątynie – katolicki kościół i greckokatolic-
ka cerkiew. 
Z  Tylicza wyruszamy cudownie ocienioną do-
liną Muszynki – to najpiękniejszy fragment tra-
sy, z licznymi miejscami idealnymi na piknik nad 
rzeczką – ruch samochodowy na szosie jest na-
prawdę znikomy. Warto po drodze zobaczyć 
mofetę, z  którą wiąże się tajemnica przygoto-
wywania jedzenia dla kosmonautów. Po nie-
zbyt długim czasie góry ustępują miejsca roz-
ległej kotlince, a las przechodzi w domy – jeste-

śmy w Powroźniku, gdzie wśród modrzewi przy-
cupnęła jedna z najstarszych drewnianych cer-
kwi w Polsce. Stąd wracamy do Krynicy, gdzie 
warto pokrzepić się wodami mineralnymi, a tak-
że zwiedzić ciekawe Muzeum Nikifora i Muzeum 
Zabawek.

Przez góry i doliny
Druga trasa, którą proponujemy, jest nieco 
dłuższą pętlą, tym razem pojedziemy przez śro-
dek Pasma Jaworzyny. Określamy ją jako śred-
nio trudną, ponieważ jej pokonanie ułatwić 
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Położona w  malowniczej dolinie cerkiew w  Dubnem jest typowym 
przykładem drewnianego budownictwa łemkowskiego. Jej trójdziel-
na bryła wpisana może być w trójkąt prostokątny – nad każdą częścią 
świątyni wznoszą się kopuły zwieńczone baniastymi hełmami, na któ-
rych zatknięte są misternej kowalskiej roboty żelazne krzyże. Podobnie 
jak inne cerkwie łemkowskie jest wyjątkowo pięknym przykładem ada-
ptacji architektury murowanej przez sztukę ludową.

Ruiny zamku w Rytrze wznoszą się na stromym wzgórzu, płynącym tu-
taj bystro Popradem. Jego początki sięgają XIII w., kiedy pełnił funkcję 
strażnicy przy trakcie wiodącym na Węgry. Jego właściciel, Piotr Wy-
dżga, szukał w  okolicach złota, ale z  niewiadomym skutkiem. Zamek 
był już mocno zniszczony w XVI w., a do całkowitego zrujnowania do-
prowadził najazd Rakoczego. Dzisiaj zabezpieczone ruiny są celem przy-
jemnych spacerów z Rytra, a z potężnej, zachowanej wieży rozciąga się 
malowniczy widok na dolinę Popradu i otaczające ją góry.

Cerkiew w Dubnem Malowniczo położone ruiny zamku w Rytrze 
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go w całym paśmie szczytu – Radziejowej. Naj-
lepiej zacząć w Rytrze, gdzie po drugiej stronie 
Popradu wznoszą się ruiny średniowiecznego za-
mczyska. Ruszamy w górę doliny Roztoki (to wła-
śnie stąd pochodził słynny Rogaś), którą wkrót-
ce opuszczamy, by wydostać się na pokryty ład-
nymi łąkami grzbiet. Po długiej i mozolnej wspi-
naczce osiągamy w końcu schronisko na Prze-
hybie, gdzie najlepiej odpocząć nieco dłużej.
Stąd wyruszamy głównym grzbietem – wśród 
rozległych lasów i wiatrołomów osiągamy szero-
ką przełęcz, nad którą widać już szczyt Radzie-
jowej z wysoką wieżą widokową – najlepiej zo-
stawić tu rowery i zdobyć go na piechotę – po-
łudniowe stoki, którymi ze szczytu biegnie szlak 
pieszy, są zbyt strome dla rowerzystów! Z przełę-
czy ruszamy łagodnym trawersem i po krótkim 
podjeździe osiągamy wierzchołek Rogacza. Te-
raz wyjeżdżamy na rozległe łąki Obidzy z  naj-
piękniejszym w całym paśmie widokiem na Ta-
try i  maleńkie Pieniny u  ich stóp. Stąd już szo-
są przez Suchą Dolinę zjeżdżamy do Kosarzysk 
i dalej do Piwnicznej. 

może kolej gondolowa na Jaworzynę i  krze-
sełka w  Wierchomli – oszczędzimy sobie wte-
dy żmudnych podjazdów. Wyruszamy z Krynicy 
i kierujemy się do głębokiej doliny Czarnego Po-
toku. Tutaj możemy skorzystać z gondoli, by do-
stać się na szczyt Jaworzyny – z  jej wierzchoł-
ka rozciąga się jeden z najpiękniejszych wido-
ków w Polsce. Często widać stąd Tatry, a w nie-
które dni, przy bardzo dobrej widoczności, tak-
że i Bieszczady. Warto więc być wypoczętym, by 
w pełni docenić jego urok. 
Ze szczytu łagodnym grzbietem z  lekkimi zjaz-
dami i odjazdami docieramy na Runek, z  któ-
rego wyruszamy na południe. Wkrótce wyjeż-

dżamy na rozległe łąki, a  nasza trasa przypo-
mina przeprawę przez może traw. Odpocząć 
możemy w  malowniczo położonej bacówce 
nad Wierchomlą, skąd dalej ruszamy na połu-
dnie – wygodną drogą w dół aż do Szczawni-
ka. Oglądamy ładną łemkowską cerkiew, kosz-
tujemy wody z  mineralnego źródła nieopodal 
i dalej dolinami kierujemy się do Złockiego. 
Można stąd wrócić do Krynicy przez Muszynę, 
której ozdobą jest obronny kościół i  ruiny za-
mczyska na stromym skalistym wzgórzu oraz 
niecodzienne ogrody sensoryczne. Jeśli mamy 
więcej czasu i  sił, możemy ze Złockiego poje-
chać do Muszyny przez Jastrzębik – po drodze 
czekają na nas jeszcze mofety – naturalne wy-
ziewy dwutlenku węgla ulatniające się z  dna 
potoku i miejscowych łąk.

Zdobyć szczyt
Ostatnia propozycja to prawdziwa górska wy-
prawa – z długimi podjazdami, stromymi pasa-
żami w dół, dzikimi lasami i niesamowitymi wi-
dokami. Nagrodą będzie zdobycie najwyższe-
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Najbardziej reprezentacyjna ulica Krynicy swoją sławę zawdzięcza nie 
tylko naturalnemu pięknu, malowniczemu połączeniu architektury 
uzdrowiskowej i licznych klombów kwiatowych, ale przede wszystkim 
nowoczesnej pijalni, której wnętrze częściowo przypomina egzotycz-
ną palmiarnię. Można tu zakosztować znakomitych krynickich wód mi-
neralnych, wśród których najsłynniejsze to „Jan” i „Zuber”. Oprócz prze-
szkolonego budynku pijalni przy deptaku znaleźć można Stary i Nowy 
Dom Zdrojowy, Stare Łazienki Mineralne i muszlę koncertową, która la-
tem rozbrzmiewa muzyką, w niemalże każde popołudnie.

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu

ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz

tel. 18 41 41 600, fax 18 41 41 700

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

www.starostwo.nowy-sacz.pl

Panorama Jeziora Rożnowskiego z lotu ptaka Deptak w Krynicy-Zdroju
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 Jaki kierunek wybiera Pani zwykle na krótki, 
weekendowy wypoczynek?

Lubię Polskę. Jest w niej wciąż wiele do odkrycia. Latem 
mam swoje ulubione miejsca na Mazurach, Warmii i na Su-
walszczyźnie. Wiosną i jesienią lubię pojechać w góry: 
w Bieszczady czy Sudety, które schodziłam z plecakiem od 
schroniska do schroniska. Pamiętam, jak kiedyś oburzyłam 
się, widząc okładkę amerykańskiego przewodnika po Polsce, 
na której była jakaś anonimowa drewniana kapliczka pośród 
zbóż. Uważałam, że ta okładka pokazuje nas jako jakichś 
rolników-dzikusów, pomija cały nasz kulturowy dorobek. 
Dziś myślę, że w Polsce właśnie to jest najcenniejsze – za-
skoczenie, wzruszenie, kiedy widzę jakiś przepiękny, zupeł-
nie nieturystyczny krajobraz.

 Dokąd wybiera się Pani na tegoroczny dłuższy 
wypoczynek?

Jeszcze tego nie wiem, zwłaszcza że prawdopodobnie przy-
padnie on dopiero zimą, bo latem pracuję. Marzę o Ameryce 
Południowej, Peru, Meksyku. Chciałabym zobaczyć pozosta-
łości kultury Indian i zjeść świnkę morską. Moje zaintereso-
wanie tym kontynentem bierze się z literatury, jestem wielką 
fanką Mario Vargasa Llosy. 

 Czym Pani się inspiruje, wybierając kierunek po-
dróży?

Inspiracją są ludzie. Jeśli ktoś gdzieś był i opowiada o tym 
w taki sposób, że budzi mój wilczy głód, to sama chcę to zo-
baczyć. Tak było na przykład z Marokiem i podróżą na pusty-
nię. Przed podróżą do Azji miałam okres wielkiego zaintere-
sowania kinem azjatyckim. Nasiąkłam tym klimatem. Poza 
tym czytam sporo książek podróżniczych. Teraz sobie uświa-
damiam, że często myślę o danym kraju przez pryzmat lite-
ratury, np. Turcję widzę oczami Orhana Pamuka. 

 Co zwykle przywozi Pani z podróży?
Przyprawy i rękodzieło. Lubię zwłaszcza ceramikę, ale zda-
rza mi się przywieźć rzeczy dziwne, pozornie bezużyteczne, 
jak na przykład kawał kwiecistej tkaniny, której przeznacze-

nie objawiło mi się niedawno. Parę lat leżała w szafie, zanim 
zrobiłam z niej zasłonę do sypialni. Zawsze przywożę też 
przyprawy, charakterystyczne zapachy. Z Maroka przywio-
złam ichniejszą zieloną herbatę i miętę. Takich rzeczy szukam 
zawsze w sklepach dla lokalesów. 

 Jaka podróż najbardziej zapadła Pani w pamięć?
Nie mam chyba takiego naj, naj. Olbrzymie wrażenie zrobiła 
na mnie Niagara, podobały mi się amerykańskie autostrady, 
te wielkie przestrzenie... Generalnie lubię doświadczać ogro-
mu i potęgi przyrody. Niesamowite wrażenie zrobiła na mnie 
pustynia, którą oglądałam przy pełni księżyca. Noc na Saha-
rze była na pewno takim magicznym momentem. 

 Gdzie poczuła Pani niebo w gębie? 
Zawsze bardzo lubiłam kuchnię azjatycką, więc wszystko, co 
tam jadłam, zaliczam do „the best”. Uwielbim takie sprzeda-
wane i robione na ulicy sakiewki, których podstawą jest cie-
niutki, przezroczysty naleśnik, a w środku są krewetki i wa-
rzywa. Mniam. Nie zapomnę też smaku jedzonego na pla-
ży mango albo młodego kokosa, którego lekko słone mleko 
pije się, bo nawadnia lepiej niż woda. No i homar w sosie 
Thermidor – to było coś!

 Ma Pani miejsce, do którego lubi często wracać? 
To Paryż. Pierwszy raz pojechałam tam z tatą, później jako 
nastolatka, ponieważ uczyłam się francuskiego i zdawałam 
maturę z tego języka, a potem już sama – dla przyjemności 
i z przyczyn zawodowych, brałam udział w zdjęciach prób-
nych do francusko-brytyjskiego filmu. Kocham kuchnię fran-
cuską, siedzenie w knajpce na rogu ulicy, poranną kawę 
i croissanta, muzea, galerie i sklepy. Nigdy się tam nie nu-
dzę, a to dla mnie ważne, bo generalnie nie lubię wracać do 
miejsc, w których już byłam. Cenię sobie pierwsze wrażenie. 

 Jaki środek lokomocji najbardziej zapadł Pani 
w pamięć podczas podróży?

Wielbłąd, którym pojechałam na pustynię :-)

 Rozmawiał Mirosław Mikulski

Wielbłądem 
       na pustynię

Rozmowa z Magdą Waligórską
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Województwo śląskie obejmuje 

wschodnią część historycznych 

ziem Górnego Śląska i część 

zachodniej Małopolski, w tym 

Zagłębie Dąbrowskie, Zagłębie 

Krakowskie, Żywiecczyznę  

i Częstochowę. Jest to obszar 

zróżnicowany krajobrazowo  

i kulturowo. 

Należą do niego zarówno wyrosła z przemysło-
wych przemian XIX i XX w. aglomeracja Śląska, 
malownicza Jura Krakowsko-Częstochowska 
z  ruinami piastowskich zamków wkomponowa-
nych w  wapienne skały, przecięta Olzą ziemia 
cieszyńska, pasma Beskidów, a także lśniąca lu-
strami jezior zaporowych Kotlina Żywiecka. Zróżni-
cowane warunki geograficzne, burzliwe dzieje, 
znaczny udział mniejszości narodowych, wpły-
wy sąsiednich nacji, a wreszcie warunki ekono-
miczne i moda, ukształtowały bogatą kulturę re-
gionu wraz z  jego kulinarnym dziedzictwem. Ta 
różnorodność powoduje, że inne smaki spotka-
my w okolicach Częstochowy niż na pozostałych 
obszarach Jury, a  jeszcze inne w Zagłębiu, na 
Podbeskidziu czy w  górach. Subregionów jest 

wiele, a do tego w niejednej rodzinie przecho-
wuje się przekazywane z pokolenia na pokolenie 
niepowtarzalne tradycyjne receptury. 

Renesans kuchni regionalnej
Regionalna kultura kulinarna jest doceniana 
w  coraz większym stopniu.  Od ćwierćwiecza 
bez ograniczeń możemy podróżować po ca-
łym  świecie, a wraz z poznawaniem obyczajów 
oraz smaków z bliskich i dalekich zakątków Zie-
mi rosną nasze wymagania jako konsumentów. 
Wzrasta też świadomość, jakim skarbem są tra-
dycje własnego stołu. Świadomość, że miejsco-
we przepisy i wysoka jakość lokalnych produktów 
spożywczych przyciągają dziś gości z  całego 
świata w stopniu nie mniejszym niż zabytki kultury 
materialnej czy oszałamiające krajobrazy. Zna-
czący wpływ na podnoszenie jakości potraw, 
produktów rolnych i  ich przetworów ma działal-
ność wywodzącego się z północnych Włoch ru-
chu Slow Food, wyrafinowanego sprzeciwu wo-
bec masowej kultury naszych czasów, sprowa-
dzającej się w  dziedzinie smaków do hambur-
gerów, frytek i pizzy – słowem – fast foodu. Z kolei  
z krajów skandynawskich wywodzi się ruch Culi-
nary Heritage (dziedzictwa kulinarnego), w któ-

rym kładzie się nacisk na poszanowanie i pod-
noszenie jakości lokalnych produktów rolnych. 
Oba ruchy nie są sprzeczne ani konkurencyjne. 
Wręcz przeciwnie – są komplementarne i sprzy-
jają renesansowi regionalnych tradycji kulinar-
nych.

Promocja z rozmachem
Na stale poszerzanej Liście Produktów Regio-
nalnych i  Tradycyjnych prowadzonej przez Mi-
nisterstwo Rolnictwa województwo śląskie zaj-
muje w tej chwili drugą pozycję, ex aequo z po-

Śląskie 
festiwale kulinarne 



morskim, tuż za podkarpackim. Na wspomnia-
nej liście znajduje się 136 regionalnych pozy-
cji, w tym aż 56 gotowych śląskich dań i potraw 
(marzec 2014; www.minrol.gov.pl). W  interne-
cie znajdziemy słownik gwary śląskiej z termina-
mi związanymi z  kulturą stołu, opisy obyczajów 
i receptury potraw (www.kuchnia-slaska.pl). Kuli-
narne dziedzictwo Śląska promują prowadzone 
z  pasją i  znawstwem przez Remigiusza Rączkę 
programy telewizyjne „Rączka gotuje” (TVP Ka-
towice). Na bogatej regionalnej spuściźnie ba-
zują coraz liczniejsze restauracje tworzące Szlak 
Kulinarny „Śląskie Smaki” (www.tvp.pl/katowice). 
A  doroczny kalendarz imprez wypełniają cie-
szące się z roku na rok większym prestiżem i za-
interesowaniem kulinarne festiwale. Większość 
z piętnastu zaplanowanych przypada ze zrozu-
miałych względów na szczyt turystycznego sezo-
nu, czyli wakacje (największą liczbę imprez prze-
widziano na sierpień). Niczym podsumowanie, 
u progu jesieni odbędą się tradycyjne dożynki. 
Ostatnią zaś odsłoną będzie grudniowa „Śląsko 
Wilijo”. Festiwalowi smaków będzie towarzyszyć 
szeroka prezentacja bożonarodzeniowych oby-
czajów z regionu.

Kalendarium śląskich festiwali kulinarnych

MAJ
1. Polski i słowacki sposób na ziemniaka
Podczas tego międzynarodowego Festiwalu 
Kuchni Regionalnej jury wybiera najlepsze i naj-
smaczniejsze dania spośród kilkuset przygoto-
wanych przez uczestników. W ocenie brane są 
pod uwagę nie tylko walory smakowe, ale tak-
że wygląd, dobór potraw, udekorowanie stołów, 
a  przede wszystkim   nawiązanie do regional-
nych tradycji.  Imprezie towarzyszą liczne atrak-
cje, stoiska gastronomiczne i promocyjne, a na 
zakończenie odbywa się huczna zabawa ta-
neczna. Ziemniak stał się motywem przewod-
nim imprezy ze względu na jego nader częstą 
obecność w recepturach śląskich potraw. Karto-
felki, zwane zimniokami albo bramborami znaj-
dziemy w zupach, jako dodatek do mięs i samo-
dzielnie, choćby w  postaci pieczoków, zasypy-
wanych w gorącym popiele.

Organizator: Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
Miejsce i termin: 14 czerwca w  Bestwinie (powiat bielski)

www.powiat.bielsko.pl

CZERWIEC
2. IX Festiwal „Śląskie Smaki”
Festiwal jest największą imprezą kulinarną w re-
gionie promującą różnorodność kuchni woje-
wództwa śląskiego. Jako że „Śląskie Smaki” to nie 
tylko kuchnia śląska, ale również beskidzka, ju-
rajska czy zagłębiowska, festiwal organizowany 
jest co roku w innym zakątku regionu, aby poka-
zać lokalne specjalności. Podczas imprezy pre-
zentują się również restauracje i lokale współtwo-
rzące Szlak Kulinarny „Śląskie Smaki”, który został 
uhonorowany w 2013 r. certyfikatem Polskiej Or-
ganizacji Turystycznej (POT) dla Najlepszego Pro-
duktu Turystycznego. Gwoździem programu jest 
co roku konkurs kulinarny, w  którym uczestnicy 
startują w  kategorii amatorów, profesjonalistów 
i uczniów szkół gastronomicznych. Całość wzbo-
gacona jest koncertami, pokazami, warsztatami 
i animacjami dla dzieci. Imprezę wieńczy występ 
legendarnego Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”. 

Organizator: Śląska Organizacja Turystyczna
Miejsce i termin: 8 czerwca 2014 w Zawierciu (przy ul. Piastowskiej,

obok Miejskiego Ośrodka Kultury)
www.slaskiesmaki.pl

3. Aleja Dobrego Smaku
To Festiwal Sztuki Kulinarnej, w  którym uczestni-
czą firmy z  całej Polski, produkujące żywność 
metodami tradycyjnymi. Formuła jarmarku 
sprzyja prezentacji ich dokonań. Na stoiskach 
wystawców można degustować wyroby, a  te, 
które zasmakują, można też kupować. Bazując 
na prezentowanych produktach, restauratorzy 
z  regionu częstochowskiego przygotowują po-
trawy, których także można skosztować. Imprezie 
towarzyszą liczne konkursy i koncerty.

Organizator: Częstochowska Organizacja Turystyczna 
Miejsce i termin: 6–8 czerwca w Częstochowie

www.czestochowa-czot.pl

4. Święto Ciapkapusty
Popularna w Kochanowicach, przynajmniej od 
końca XIX w., potrawa nazywana jest tam także 
panszkrautem albo ciaprówą lub ciapraką, czy-
li gwarowym określeniem błota (zapewne z racji 
podobieństwa jej konsystencji). To powszednie 
danie obiadowe najczęściej podawane jest 
jako dodatek do mięs, np. pieczonych lub go-
towanych żeberek. Jak je przygotować, opisuje 
śląską gwarą artystka Maria Dziuk: 
Puść se w  radiu szlagier śląski potem gornek 
weź niewąski. Z  Kochanowic gospodyni co to 
w  kuchni cuda czyni. I  pokrążej wnet kapusta 
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7. Jarmark Produktów Tradycyjnych
Impreza ma na celu promocję tradycyjnych po-
traw i  śląskich produktów regionalnych. Uczest-
niczą w niej producenci i restauratorzy z całego 
województwa. Na kiermaszu wyrobów kulinar-
nych odbywa się degustacja i  sprzedaż wysta-
wianych produktów. Prezentują się tu także arty-
ści ludowi – hafciarki, koronkarki, wikliniarze oraz 
rzeźbiarze. Imprezie towarzyszą występy śląskich 
kabaretów oraz kapel i zespołów ludowych.

Organizator: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Miejsce i termin: 24 sierpnia 2014 na terenie Parku Śląskiego w Chorzowie

www.muzeumgpe-chorzow.pl

8. Lelowskie Święto Ciulimu i Czulentu
Czulent jest żydowską potrawą spożywaną 
w szabas. To wolno duszony gulasz z koszerne-
go mięsa z  fasolą (często ciecierzycą), czosn-
kiem, cebulą, kaszą jęczmienną lub jaglaną 
(czasami także z ziemniakami, jajkiem na twar-
do lub knedlami). Ciulim natomiast jest potra-
wą ewidentnie zainspirowaną czulentem. Tyle 
tylko, że niewyznający judaizmu mieszkańcy Le-
lowa zamienili kaszę na starte ziemniaki, a  ko-
szerne mięso na żeberka. Zrezygnowali też z nie-
których dodatków, między innymi fasoli, i zmniej-

szylili ilość dodawanego czosnku. W efekcie po-
wstały dwie nieco podobne w smaku, a nawet 
z nazwy potrawy. Obie przygotowywane są bar-
dzo długo, bo około 24 godzin, do tego w pie-
cu, niegdyś w  chlebowym, a  ściślej mówiąc  
w jego części zwanej szabaśnikiem. 

Organizator: Urząd Gminy Lelów
Miejsce i termin: 22-24 sierpnia 2014 w Lelowie

www.lelow.pl

9. Światowy Festiwal Smakowania Kwaśnicy
Poza przyjemnością degustacji tej charakte-
rystycznej dla Żywiecczyzny potrawy bije się re-

boczku dej by była tłusta. Wedle smaku, wedle 
wprawy do kapusty dej przyprawy. Pomiyszej ją 
z kartoflami i mosz danie nad daniami. I już fer-
tig, żodne cuda Ciapkapusta ci się uda. 
Ciapkapusta to jeden z uznanych śląskich pro-
duktów tradycyjnych wpisany na listę Minister-
stwa Rolnictwa w 2010 r. Gwoździem programu 
imprezy jest degustacja ciapkapusty przygoto-
wanej po mistrzowsku przez panie z Koła Gospo-
dyń Wiejskich z Kochanowic. Występy artystycz-
ne zamieniają imprezę w pełną humoru zaba-
wę przy muzyce.

Organizator: Gminne Centrum Kultury i Informacji w Kochanowicach
Miejsce i termin: 22 czerwca 2014 w Kochanowicach

www.kochanowice.pl

LIPIEC
5. Dzień Miodu
Impreza ma na celu zapoznanie gości Górno-
śląskiego Parku Etnograficznego z  tradycjami 
i technikami pszczelarskimi. Tego dnia odbywają 
się pokazy pobierania oraz odwirowania miodu, 
degustacje i kiermasz wyrobów pszczelarskich.

 
Organizator: Górnośląski Park Etnograficzny
Miejsce i termin: 20 lipca 2014 wChorzowie

www.muzeumgpe-chorzow.pl
SIERPIEŃ
6. Święto Pstrąga
Impreza plenerowa adresowana do całych ro-
dzin. Jej program tworzą konkursy i popisy kulinar-
ne, a  tematem przewodnim są dania z  pstrą-
ga. Imprezę uświetnia zawsze „gotująca” gwiaz-
da. Są także koncerty muzyczne, widowisko dla 
dzieci i konkursy dla publiczności, a wśród nich 
otwarty konkurs płukania złota. Miejsce do świę-
towania wybrano nieprzypadkowo. Założona 
ponad 120 lat temu przez Raczyńskich, właści-
cieli miejscowego majątku, Pstrągarnia w  Zło-
tym Potoku jest jedną z najstarszych w Europie.

Organizator: Urząd Gminy Janów
Miejsce i termin: 2-3 sierpnia 2014 w Złotym Potoku

www.janow.pl
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Pieczony pstrąg z masłem czosnkowym i koperkiem
Na jednego pstrąga:
1 łyżka masła czosnkowego oraz kilka wiórków masła 
2-3 gałązki koperku 
czosnek w ilości wg uznania 
1 łyżka oliwy do posmarowania folii 
sól i pieprz 
1/2 limonki pokrojonej na ósemki 
Wypatroszone, oskrobane z łusek i umyte pstrągi natrzyj solą i pieprzem na ze-
wnątrz i wewnątrz. Do brzuszków włóż koperek i łyżkę masła czosnkowego. Każ-
dą rybę wypełnioną masłem czosnkowym ułóż na osobnym kawałku folii alu-
miniowej i obłóż cienkimi plasterkami czosnku i koperkiem. Folie zawiń (zosta-
wiając odkrytą górę) i wkładaj do piekarnika nagrzanego do 200 oC. Zapiekaj, aż 
pstrągi będą miękkie. Pod koniec pieczenia na rybach ułóż wiórki masła. Pstrągi 
podawaj w folii, w której się piekły, przybrane cząstkami limonki.

Ciulim lelowski 
2 kg ziemniaków, 2 duże cebule
1 kg żeberek, kilka skrzydełek drobiowych, 20 dag surowego boczku
kostka smalcu
sól, pieprz, szczypta papryki, imbir, majeranek
Żeberka pokrój na małe kawałki, posól, posyp pieprzem oraz imbirem i od-
staw na 2 godziny. Ziemniaki zetrzyj na tarce. Podsmaż pokrojony boczek, 
zrumień pokrojoną w kostkę cebulę. Wymieszaj ziemniaki z boczkiem i ce-
bulą, dopraw do smaku. Do wysmarowanego tłuszczem garnka nakładaj 
warstwami masę ziemniaczaną, przekładając mięsem. Piecz w piecu chle-
bowym przez całą noc. Jeśli korzystasz z piekarnika elektrycznego, możesz 
owinąć garnek gazetami i  ścisło obwiązać sznurkiem.Fo
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się nie kończy, bo jesień, oprócz wykopków, to 
także deptanie i  kiszenie kapusty czy łuskanie 
grochu. Program imprezy wypełniają występy ze-
społów folklorystycznych, tradycyjne gry i  zaba-
wy, nie tylko ludowe.

 
Organizator: Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie

Termin: 5 października 2014
www.muzeumgpe-chorzow.pl

13. Światowy Festiwal Prażonek
Kulminacyjnym momentem festiwalu jest piecze-
nie prażonek w żeliwnym kotle wypełnionym 200 
kilogramami wsadu z ziemniaków, kiełbas, bocz-
ku i cebuli. Skwierczy smalec, dzięki któremu po-
trawa się nie przypala, ale nabiera smaku. Tra-
dycja porębskich prażonek sięga przynajmniej 
roku 1799, kiedy to pojawiły się pierwsze garnki 
metalowe. A że dawano je robotnikom zamiast 
zapłaty, ugruntował się zwyczaj prażenia w nich 
jedzenia, czego w  dostępnych wcześniej jedy-
nie glinianych naczyniach robić się nie dało. Po-
pyt na garnki metalowe rósł tak, że w 1863 r. uru-
chomiono w  Porębie emaliernię. W  latach po-
wojennych XX w. podczas niedzielnych festy-
nów ugruntował się obyczaj prażenia na świe-
żym powietrzu. Prażonki zaczęto też łączyć z za-
bawami tanecznymi i  ten zwyczaj jest do dziś 
kultywowany w zawierciańskich oraz porębskich 
szkołach we wrześniu. W programie imprezy nie 
brakuje więc konkursu, w którym za prażenie za-
bierają się wszyscy miłośnicy potrawy. Program 
uświetniają występy artystyczne, a  całość koń-
czy huczna zabawa taneczna.

Organizator: Urząd Miasta Poręba
Miejsce i termin: 27 września 2014 w Porębie

www.umporeba.pl

14. Dożynki
Dożynki to stare, nie tylko śląskie święto, wieńczą-
ce pracowity sezon prac polowych. W Chorzo-
wie okraszone jest występami zespołów folklory-
stycznych, z  Dożynkową Mszą Świętą, pokaza-
mi wypieku chleba w  zabytkowym piecu, kier-
maszem wyrobów piekarniczych i cukierniczych. 
Wielkie i wszechstronne święto regionalnej kuch-
ni i obyczajów.

 
Organizator: Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie

Termin: 14 września 2014
www.parkslaski.pl, www.muzeumgpe-chorzow.pl

GRUDZIEŃ
15. Śląsko Wilijo
Prezentacja bożonarodzeniowych zwyczajów, 
nierzadko wciąż kultywowanych na Śląsku, ta-
kich jak: kolędnicy, mikołaje, herody. Formuła 
świątecznego kiermaszu sprzyja przygotowywa-
niu i  degustacjom tradycyjnych potraw wigilij-
nych z różnych części województwa.

Organizator: Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie
Termin: 14 grudnia 2014

www.muzeumgpe-chorzow.pl

kord  w  jej gotowaniu. Imprezę uświetniają wy-
stępy gwiazd muzyki pop. Kwaśnicy należy się kil-
ka słów. Jest to klarowny wywar z kiszonej kapu-
sty i mięsa wieprzowego. Pływają w nim kawałki 
wieprzowego mięsa, ziemniaki, kapusta kiszona 
i marchewka. Smaku i aromatu dodają gniecio-
ny czosnek, pieprz i majeranek. Niegdyś kwaśni-
cę przyrządzano z okazji świniobicia, bo było to 
tak wielkie wydarzenie, że zapraszano sąsiadów 
– na „podgardlinę” i właśnie na kwaśnicę. W kar-
nawale, zwłaszcza z okazji tłustego czwartku, go-
towano obowiązkowo mięso na kwaśnicy. Potra-
wa przeszła próbę czasu i jest popularna do dziś.

Organizator: Światowa Loża Smakoszy Beskidzkiej Kwaśnicy
Miejsce i termin: 15-17 sierpnia 2014 w Żywcu

www.kwasnica.pl

10. Festiwal Pszczyńskich Maszketów 
 „Chochla 2014”
Impreza odbywa się w ramach Dni Pszczyny, ma 
charakter konkursu kulinarnego, na którym koła 
gospodyń wiejskich oraz restauratorzy przygoto-
wują konkretną konkursową potrawę. Towarzy-
szą jej liczne wydarzenia, jak koncerty i  poka-
zy. Osobom spoza Śląska należy się wyjaśnienie 
pojęcia maszkety, które oznacza smakołyki, przy-
smaki, frykasy. Ba, pewna firma ze Śląska sprze-
daje nawet „taszki na maszkety”, czyli płócienne 
siatki na zakupy, zachęcając do zakupu gwarą: 
Dlo wszyjskich maszketników, kierzy majom za-

wdy cosik do noszynio i  durś jim niy styko pla-
cu. Łod poczontku do końca łonaczono w Pol-
sce! 100% bawełna. Jedyn rozmiar, wszyjskim by-
dzie pasowoł.

Organizator: Urząd Miasta w Pszczynie
Miejsce i termin: 23-24 sierpnia 2014 w Pszczynie

www.pszczyna.pl

11. Międzynarodowe Mistrzostwa Polski 
 w Podawaniu Baraniny 
Ta cykliczna już impreza powstała w intencji po-
pularyzowania sztuki przyrządzania dań z  ba-
raniny i  jagnięciny oraz dla ratowania tak cha-
rakterystycznej dla terenów południowej Pol-
ski, zwłaszcza Karpat, tradycji owczarskiej. Mu-
zyka w wykonaniu ludowych kapel jest integral-
ną częścią imprezy. Służy promocji regionalnych 
brzmień i  kultywujących je zespołów folklory-
stycznych.

 
Organizator: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szefów Kuchni i Cukierni

Miejsce i termin: 16 sierpnia 2014 w Ustroniu, Karczma Góralska
www.ustron.pl

WRZESIEŃ I PAźDZIERnIk
12. Dzień Kartofla
Imprezę zainspirowało symboliczne wręcz dla je-
siennych zajęć gospodarskich pieczenie kartofli 
w ogniskach i kociołkach oraz smażenie na bla-
sze placków ziemniaczanych.  Na ziemniakach 

45p o d r ó ż e  o d  k u c h n i

Artykuł pod patronatem
Śląskiej Organizacji Turystycznej
ul. Mickiewicza 29, 

40-085 Katowice, tel. 32 207 207 1

Więcej informacji: 
www.slaskie.travel 

Kwaśnica
1 kg żeberek wieprzowych, 300 g wędzonego boczku
100 g mąki
1 opakowanie smalcu
1 pęczek włoszczyzny (seler, marchew, por, cebula, pietruszka)
1 kg ziemniaków
ok. 2 l soku z kiszonej kapusty
1 kg kapusty kiszonej
kilka suszonych grzybów, 1 główka czosnku
kilka liści laurowych, majeranek, pieprz, ziele angielskie do smaku
Do wody wrzuć żeberka, tak aby były całkowicie przykryte, i gotuj na maksy-
malnym ogniu. Po 20 minutach wylej całą wodę i oddziel mięso od kości. Na-
stępnie pokrój wędzony boczek na kawałki. Napełnij garnek zimną wodą, dodaj 
sok z kiszonej kapusty oraz pokrojoną kapustę. 
Do tego wrzuć obrane mięso z żeberek, pokrojony boczek, kilka suszonych grzy-
bów, włoszczyznę (bez cebuli), wyciśnięty czosnek, liście laurowe, ziele angiel-
skie, pieprz. Wszystko to gotuj na małym ogniu co najmniej godzinę do półto-
rej. Podsmaż cebulę, tak aby się lekko zrumieniła, i dodaj mąkę. Dodaj zasmażkę 
do zupy i przypraw majerankiem. Osobno ugotuj ziemniaki. Nakładaj na talerze 
proporcjonalnie: ziemniaki, boczek, mięso z żeberek i zalewaj zupą.

Prażonki po zagłębiowsku 
2 kg ziemniaków
50 dag kiełbasy
20 dag chudego boczku wędzonego
40 dag cebuli
8 liści kapusty białej lub włoskiej
1,5 łyżeczki soli
1 łyżeczka pieprzu  
Obrane ziemniaki, kiełbasę i cebulę  pokrój w plasterki, a boczek w kost-
kę. Wszystkie składniki rozdziel na 3 części. Dno i boki żeliwnego garnka 
posmaruj kawałkiem boczku i wyłóż liśćmi kapusty. Na dnie ułóż jedną 
część ziemniaków i oprósz pieprzem. Na ziemniakach połóż jedną część 
kiełbasy, cebuli i boczku. Tę warstwę lekko ugnieć, a na niej ułóż jeszcze 
dwie takie same warstwy. Oprósz pieprzem i solą. Na wierzchu ułóż liście 
kapusty. Wstaw na 50-55 min do piekarnika nagrzanego do 200 stopni. 
Z upieczonych prażonek odrzuć ułożone na wierzchu liście kapusty. Po-
dawaj w garnku, w którym się zapiekały. 
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Polacy są niewątpliwie wielbicielami 
Chorwacji i dużo o niej wiedzą, dlatego 

też chcemy im ją pokazać z trochę in-
nej perspektywy. Kochamy Chorwację 

za krystalicznie czyste morze, słońce 
i pyszną kuchnię. Czas do tej listy do-

dać i wyśmienite wina.
W klimacie śródziemnomorskim, który charakte-
ryzuje się krótkimi i łagodnymi zimami oraz dłu-
gimi,  ciepłymi  i  słonecznymi  latami,  powstają 

doskonałe  wina. W  pięciu  strefach  uprawy wi-
norośli hoduje  się aż 31 gatunków. Czy wiecie, 
że Chorwacja corocznie produkuje ponad milion 
hektolitrów wina? 
Bardzo  często  goście  pytają  o  wina  słodkie  – 
a tych niestety w Chorwacji jest najmniej. Z przy-
jemnością mogę polecić dalmatyńskie wino de-
serowe Prošek. Najczęściej produkuje się je z ga-
tunków Bogdanusa, Marastina i Vugava. Najlep-
szy Prošek produkuje się na wyspie Hvar, podob-

ny do portugalskiego porto, pod nazwą Plavac 
Mali. Pamiętajcie, że Prošek doskonale smakuje 
z kostką lodu, serwujcie go jako aperitif. 
Badania  udowodniły,  że  chorwacka  odmiana  
Crljenak  jest  genetycznie  identyczna  z  osła-
wionym  Zinfandelem.  Intrygujący  jest  również 
udział miejscowej odmiany Dobričić w  rodzinie 
Zinfandela. 
Powiecie, że podczas pobytu w Chorwacji prze-
konywano  Was,  że  najważniejszym  gatunkiem 
winorośli  jest  Plavac  Mali,  dający  doskonałej 
jakości  czerwone wina.  I macie w  100%  rację! 
A jaki jest jego związek z Zinfandelem? Otóż jest 
to najbardziej znane z jego… dzieci. 
Warto  zatem  odwiedzić  półwysep  Peljesac,  by 
Wasze  kubki  smakowe  mogły  skosztować  naj-

wyższej jakości czerwonego wina z odmiany Pla-
vac Mali  z  ograniczonych  obszarów  półwyspu: 
wielokrotnie nagradzany Dingač    i  jego „młod-
szego brata” Postup.
Zapraszamy na wyjazdy winiarskie, podczas któ-
rych  goście  nie  tylko  degustują wina,  ale  i  po-
znają  je  w  relacji  z miejscową  kuchnią.  Odkry-
wają także unikalną atmosferę miejsc, w których 
powstają chorwackie wina, oraz bogactwo miej-
scowej  kultury.  Niewątpliwie wartością  dodaną 
odwiedzania  chorwackich  winnic  jest  natural-
ne piękno i bogactwo przyrody. Winiarnie, które 
odwiedzamy razem z naszymi gośćmi, wybiera-
my bardzo starannie według eksperckich opinii. 
W każdej z nich czeka enolog, który podczas de-
gustacji opowiada o swoim winie. 

CHORWACJA
W ojczyźnie Zinfandela

Odkryj bogactwo smaków!
Zapraszamy na podróże kulinarne

 oraz wyjazdy winiarskie 
po Chorwacji i państwach regionu!
Szczegóły na www.odkryj-chorwacje.pl

Biuro Podróży ILIJADA, 21000 Split, Kralja Zvonimira 14/IV, tel: +385 21 656 006, info@odkryj-chorwacje.pl 
Obsługa Gości w języku polskim

AGnIeSZKA PuSZcZewIcZ
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Nie jest żadnym odkryciem stwierdzenie, 
że obok Sukiennic, kościoła Mariackiego 
i  Lajkonika krakowski smok jest jednym 
z symboli miasta. Ba, przecież od smoka 
(a właściwie od jego unicestwienia) roz-
poczyna się legendarna historia Krako-
wa. Od tamtych czasów, mimo że przez 
setki lat przepłynęło wiele wody w Wiśle, 
smok nie tylko nie został zapomniany, ale 
wręcz przeciwnie – jego sława wciąż ro-
śnie, a wrogość między smoczym plemie-
niem a  ludźmi przerodziła się w  szczerą 
sympatię.

Historia smoka według Kadłubka
Smok Wawelski, który cieszy się dzisiaj wśród miesz-
kańców Krakowa i licznie odwiedzających go tury-
stów wyłącznie dobrą opinią, początkowo nie miał 
zbyt dobrego PR-u. Legendę o nim przekazywa-
no już od XII w. Według starszego przekazu autor-
stwa Wincentego Kadłubka, za rządów króla Kraka, 
w Krakowie pojawił się potwór. Żądał on raz na ty-
dzień ofiary z bydła. Jeżeli mieszkańcy nie dostar-
czyli mu krowy, zjadał w zamian ludzi. Krak wysłał 

do zabicia smoka swych dwóch synów. Nie potrafi-
li jednak pokonać stwora w walce wręcz, więc wy-
myślili podstęp. Podali mu skórę bydlęcą wypcha-
ną siarką i smok się nią udusił. Następnie bracia po-
różnili się o to, kto zwyciężył smoka, i jeden z nich 
zabił drugiego.

Fortel szewczyka Skuby
Druga wersja, kronikarza Marcina Bielskiego z XV w,  
głosi, że smoka pokonał szewczyk Skuba za pomo-
cą fortelu – podłożył mu barana wypchanego siar-
ką. Po zjedzeniu barana smoka tak paliło w gardle, 
że „wypił pół Wisły” i pękł… Tę wersję znają chyba 
wszystkie dzieci w Polsce. Oprócz próby wytłuma-
czenia legendy o Smoku Wawelskim jako przenie-
sienia na polski grunt opowieści o Danielu i smoku 
babilońskim wprost z Biblii (co pasowałoby do Ka-
dłubka), starano się też wytłumaczyć go historycz-
nie. Według niektórych historyków smok jest sym-
bolem obecności Awarów na Wzgórzu Wawelskim 
w II poł. VI w., a pożerane przez bestię ofiary to 
ściągane przez nich daniny. Nie zmienia to jednak 
faktu, że smok pojawia się tu raczej w mało sym-
patycznej roli. 

Na ratunek Baltazarowi Gąbce
W zdecydowanie dobrej roli smok wystąpił dopie-
ro w XX w., głównie za sprawą Stanisława Paga-
czewskiego, który w trylogii o przygodach Baltaza-
ra Gąbki, a także w filmach animowanych „Porwa-
nie Baltazara Gąbki” i „Wyprawa Profesora Gąb-
ki” zrobił z niego prawdziwego polskiego superbo-
hatera, ratującego świat przed opryszkami z Kra-
iny Deszczowców. Od tego momentu smok stał się 
symbolem i maskotką grodu Kraka. Na znak przy-
jaźni, która zapanowała między smoczym rodem 
a ludźmi, w 1972 r. na bulwarach wiślanych, u wy-
lotu Smoczej Jamy (krasowej jaskini skrytej pod wa-
welskim wzgórzem), postawiono pomnik Smoka 
Wawelskiego. Ziejąca co jakiś czas ogniem rzeźba 
z miejsca stała się jedną z największych atrakcji Kra-
kowa, zwłaszcza wśród najmłodszych turystów…

Krakowska Parada Smoków
Na początku XXI w. smocza rodzina rozrosła się, 
a smoki – za sprawą organizowanej przez Teatr 
Groteska Parady Smoków – wyszły na ulice miasta. 
Na dwa dni teren Starego Miasta staje się jedną 
wielką Smoczą Jamą. Setki ludzi zbierają się wie-

czorem na bulwarach wiślanych, by oglądać pięk-
nie iluminowane smoki, które przepływają po Wi-
śle. Na zakończenie tej uroczystości puszczane są 
sztuczne ognie. 

Następnego dnia w południe odbywa się „Wielka 
Parada Smoków, Rycerzy i Dam Dworu” – konkurs 
na najpiękniejszego smoka. Bierze w niej udział po-
nad tysiąc dzieci z całego kraju. To właśnie one ani-
mują zaprojektowane przez siebie i własnoręcznie 
wykonane czterometrowe i większe smoki. Wszyst-
kie smoki stają w szranki o tytuł tego najpiękniej-
szego i najbardziej pomysłowego. W barwnym po-
chodzie przy muzyce i smoczych rykach – w towa-
rzystwie tancerzy, orkiestr, rycerzy i księżniczek, 
a także szczudlarzy i żonglerów – dzieci i ich smoki 
przechodzą ulicami starego Krakowa. 

W tym roku 31 maja i 1 czerwca w Krakowie od-
będzie się 14. już edycja tej wspaniałej, doskona-
le zorganizowanej, rodzinnej imprezy, która na 
dwa dni zamienia Kraków w kolorowe miasto peł-
ne smoków.

SmokiKrakowskie Paw
eł Klim

eK
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GNIEWU
Panorama Gniewu:  gotycka fara i krzyżacki zamek, a w środku średniowiecz-
na starówka. 

Ciekawą atrakcją turystyczną są wycieczki edukacyjne gondolą szlakiem 
Jana III Sobieskiego. Rejs trwa 35 minut.

Dzieje Gniewu
Pochodzenie nazwy miasta nie jest do końca 
wyjaśnione. Prawdopodobnie nawiązuje do 
miejsca położenia na wzniesieniu lub do okre-
ślenia gnić (gnijące po wylewach rośliny na 
nadrzecznym tarasie). Tak czy inaczej, Gniew 
usytuowany w dolinie Wisły przy ujściu Wierzy-
cy wzmiankowany jest już w  źródłach z  po-
czątku XIII w. W  1276 r. książę pomorski Sam-
bor II nadał osadę rycerzom zakonu Szpita-
la Najświętszej Maryi Panny Domu Niemiec-
kiego w  Jerozolimie, potocznie zwanych Krzy-
żakami. I  tak pozostało przez kolejne 190 lat. 
Krzyżacy wznieśli  tu zamek – najpotężniejszą 
warownię na lewym brzegu Wisły, a współcze-
śnie najważniejszy zabytek miasta. Zamczysko, 

choć wielokrotnie przebudowywane, zacho-
wało pierwotny gotycki styl. Potężna budowla 
na przestrzeni wieków była siedzibą komtura 
gniewskiego i  polskich starostów, spichlerzem 
i ciężkim więzieniem. Zamek spłonął w 1921 r.  
Dopiero w  końcu lat 60. XX w. rozpoczęto 
jego odbudowę. Obecnie w skład kompleksu 
wzgórza zamkowego, poza zamkiem, wcho-
dzą również dwa hotele, schronisko młodzieżo-
we zwane dormitorium, restauracje, kawiarnie, 
zamkowe stajnie i przystań, a także park histo-
rii i  rekreacji. W każdy letni weekend odbywa-
ją się tu ciekawe imprezy historyczne pod ha-
słem „Podróż w przeszłość”.
Z  lotu ptaka doskonale widać szachownicę 
średniowiecznych ulic, otaczających kwadra-

Pomorski gród na wiślanym 

szlaku, położony wśród  

urozmaiconych krajobrazów 

pogranicza Doliny Kwidzyńskiej 

i Pojezierza Starogardzkiego, 

dumny jest ze swej 

wielowiekowej historii. Żeby 

opanować Gniew, tak brzmi 

slogan promujący miasto, warto 

poznać jego główne atuty. 

Rozchmurz się i przyjedź do

RobeRt Szewczyk



który wyróżnia się m.in. specyficznymi potrawa-
mi. Wizyta w Gniewie to zatem doskonała oka-
zja, by posmakować kociewskich golców, gro-
chowinków, fefernusków i gryzu. 

Gniewne szlaki
Miasto położone jest na arcyciekawych tema-
tycznych szlakach turystycznych: Szlaku Zam-
ków Krzyżackich i  Szlaku Gotyckim oraz kilku 
innych. Warto rozejrzeć też się wokół miasta.  
Uroki regionu podziwiać można z kajaka pod-
czas spływu krętą i urokliwą Wierzycą (np. z Pel-
plina do Gniewu – 30,5 km). Niezwykle przy-
jemnym sposobem na zwiedzanie Doliny Dol-
nej Wisły są rejsy gondolami, które wypływa-
ją z przystani zamkowej, lub przejażdżki brycz-
ką. Miłośnicy dwóch kółek mają okazję odbyć 
wycieczkę pomorskim odcinkiem Wiślanej Tra-
sy Rowerowej w stronę Torunia bądź do Gdań-
ska. Ekoturystów zainteresuje bogactwo przy-
rodnicze Gniewskiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu obejmującego dolny odcinek doli-

ny rzeki Wierzycy od Janiszewa do ujścia. W re-
zerwatach florystycznych „Wiosło Duże” i  „Wio-
sło Małe” rosną dorodne zbiorowiska leśne 
z  rzadkimi gatunkami roślin w runie. Uzbrojeni 
w sprzęt optyczny podglądacze ptaków doce-
nią z pewnością walory Obszaru NATURA 2000 
„Dolina Dolnej Wisły”. W  tej ptasiej ostoi żyją 
między innymi gągoły, derkacze, rybitwy biało-
czelne, nury, bąki i czaple. 

Po prostu: Gniew i okolice to naprawdę  
ładny kawałek Polski! 
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towy, brukowany rynek. Liczne zabytki świad-
czące o  długiej historii Gniewu zlokalizowane 
są w  starej części miasta, dawniej otoczonej 
murem, między ulicami Górny Podmur i Dolny 
Podmur. Są wśród nich: Ratusz w rynku, gotyc-
ki kościół parafialny św. Mikołaja (z kaplicą Ra-
dziwiłłów i jedynym w diecezji pelplińskiej ołta-
rzem Jana Pawła II) oraz pięknie zachowane 
późnogotyckie kamieniczki podcieniowe, zwa-
ne „gniewskimi lebami”. Warto zajrzeć na ulicę 
Sambora, do Ogrodu Historii. Zachętą dla naj-
młodszych turystów do spaceru jest możliwość 
zobaczenia miejskiej maskotki – legendarne-
go Misia Maciusia. Wykonana z  brązu figur-
ka sympatycznego zwierzaka stała się kultową 
atrakcją turystyczną, zwłaszcza że miś bardzo 
lubi się przebierać… 

Historycznie i kulturalnie
Gdzie zamek, tam i Bractwo Rycerskie. Gniew 
od lat słynie z  fantastycznych turniejów rycer-
skich. Co roku odbywa się tu wiele insceniza-
cji historycznych, nawiązujących m.in. do wo-
jen szwedzkich i osoby króla Jana III Sobieskie-

go, który sprawował w swoim czasie urząd sta-
rosty gniewskiego. W  ostatni weekend czerw-
ca, w  ramach Międzynarodowego Turnieju 
Konnego, rycerstwo ponownie opanuje gród, 
a pod zamkiem zapłoną wielkie ogniska, któ-
re rozświetlą „mroki średniowiecza”. A  to do-
piero początek! W  lipcu odbędą się obcho-
dy X-lecia Chorągwi Husarskiej Marszałka Wo-
jewództwa Pomorskiego, a na początku sierp-
nia chóry z  całego świata przybędą na Mię-
dzynarodowy Festiwal Muzyki Gospel. W świę-
to Matki Boskiej Zielnej ulicami miasta przejdzie 
pochód księżniczek, upamiętniający królową 
Marysieńkę. Panie i  panienki ubrane w  histo-
ryczne stroje będą rywalizować o  miano naj-
piękniejszej. Poszukiwacze regionalnych sma-
ków koniecznie powinni przyjechać do Gnie-
wu pod koniec miesiąca na Dorszowe Żniwa 
– coroczny konkurs kulinarny. Miasto należy do 
etnograficzno-kulturowego regionu Kociewia, 

Dojazd do miasta: Gniew położony jest w wo-
jewództwie pomorskim, 65 km na południe od 
Gdańska, przy drodze krajowej 91.

Informacja: 
Referat Promocji i Informacji Urzędu Miasta
i Gminy Gniew
rpi@gniew.pl , tel. 58 535 40 21
www.opanujgniew.pl,  www.gniew.pl 
www.zamek-gniew.pl

Bitwa Dwóch Wazów jest jedną z  największych w  Polsce inscenizacji hi-
storycznych. W  historycznej secenografii odtwarzana jest bitwa stoczona 
w 1626 r. między wojskami Zygmunta III Wazy, króla polskiego oraz Gustawa 
II Adolfa, króla szwedzkiego.

Uliaca Sambora  z oryginalnymi kamienicami bywa porównywana do 
praskiej Złotej Uliczki. Na frononie jednej z kamieniczek stoi „Miś Maciuś”.
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We Lwowie byłam tylko raz. 
Dziesięć lat temu, przy okazji wizyty 

państwowej Jana Pawła II  
na Ukrainie – taki miała bowiem 

oficjalny status. 

W  Kijowie witały go puste ulice, albo wręcz 
transparenty „Papy niet”. We Lwowie na uli-
ce wyległy tłumy – wiązanki kwiatów utworzy-
ły barwny, gruby kobierzec pod jadącym pa-
pamobile. Powiewały biało-czerwone flagi, lu-
dzie krzyczeli polsku „Wróciłeś do nas, do swo-
ich, na Kresy” – z  tak charakterystycznym za-
śpiewem, który po raz pierwszy usłyszałam na 
przedwojennych filmach o Szczepciu i Tońciu.

Polonez Ogińskiego w hotelu Grand
Wieczorem, w  secesyjnym hotelu Grand pro-
jektu Marconiego, siedziałam przy kolacji 
z  grupą włoskich dziennikarzy, którzy tak jak 
ja „obsługiwali” pielgrzymkę papieża. I w pew-
nym momencie z  drugiego pomieszczenia 
dobiegły mnie dźwięki fortepianu, a  ja po kil-
ku nutach rozpoznałam bezbłędnie melodię. 
Usłyszeć w  takim miejscu „Pożegnanie ojczy-

zny”, właśnie tutaj, w tym hotelu, gdzie zatrzy-
mywały się VIP-y II Rzeczpospolitej, i  mieście, 
które było kiedyś nasze, gdzie każdy kamień 
o  tym przypomina jeszcze dziś – łzy bezwied-
nie popłynęły mi po twarzy. Towarzysze biesia-
dy spoglądali na mnie ze zdumieniem, dopy-
tując o powód mojego smutku. Tylko machnę-
łam ręką: – Nie zrozumiecie! 

Lwów już nie nasz
Bo rzeczywiście, jak im mogłam wytłumaczyć 
w telegraficznym skrócie nasze zazębiające się 
od XIV wieku dzieje, niekiedy tak bolesne, i ten 
ogromny, nieprzemijający, dziedziczony z  po-
kolenia na pokolenie sentyment do Lwowa. 
Ale właśnie wtedy, słuchając Poloneza Ogiń-
skiego, zrozumiałam, że to miasto było, ale 
nie jest już nasze. Nie możemy sobie więc ro-
ścić do niego żadnych praw, choć część na-
szej duszy na zawsze w  nim pozostanie. Gdy 
upadło ZSRR, Polska jako pierwszy kraj na świe-
cie uznała suwerenność tego państwa w jego 
granicach obejmujących przed wojną rów-
nież nasze miasta, w  tym Lwów. I  dobrze. Po-
dejmowaliśmy działania – nie zawsze konse-

kwentne czy pomyślne w  skutkach – o  oca-
lenie naszego dziedzictwa kulturowego na 
tamtych ziemiach, czego najlepszym przykła-
dem może być sprawa cmentarza Orląt Lwow-
skich. Był to temat bardzo niewygodny dla dru-
giej strony, bo przecież w mogiłach spoczywa-
ją chłopcy polegli w wojnie polsko-ukraińskiej 
(jak również i polsko-bolszewickiej). 

Biało-czerwone goździki
Mnie jednak udało się złożyć kwiaty na już od-
nowionych kwaterach – gdy je kupowałam, 
to zaskoczyły mnie babuszki z wiadrami zapo-
mnianych u nas kompletnie goździków. Głów-
nie czerwonych, choć były i białe. Starałam się 
rozmawiać z nimi, posługując się bardzo kula-
wym szkolnym rosyjskim, ale one zaraz odga-
dły, skąd przyjechałam: – Ty do naszych chłop-
ców tu przybyła, my ci białych i  czerwonych 
kwiatków damy – „zaśpiewała” jedna z przeku-
pek niemal czystą, ojczystą mową, a  ja znów 
miałam oczy na mokrym miejscu… 

Pożegnanie bez resentymentów 
Długo stałam nad grobami kryjącymi kości 

bohaterów, praktycznie jeszcze dzieci. I  znów 
żegnałam się z tym skrawkiem Ojczyzny, choć 
było to bolesne rozstanie. Bez resentymentów 
jednak, odkładając na bok rachunki krzywd, 
które w przeszłości wyrządziły sobie obie strony, 
bez jakichkolwiek gdybań, myśli, które przecież 
funkcjonowały w naszej świadomości również 
w  formie dość mocnego w  swoim znaczeniu 
powiedzenia: „Jedna bomba atomowa i wró-
cimy znów do Lwowa”. 

Egzamin z solidarności
Na Kresach pozostało sporo Polaków i żyje tam 
nadal, nieraz w bardzo trudnych warunkach, 
niejednokrotnie mając status obywateli gor-
szej kategorii. Jednak to nie my dziś, wykorzy-
stując słabość sąsiada sięgamy po jego zie-
mie w imię fałszywej obrony własnych obywa-
teli żyjących na jego terytorium, a tak napraw-
dę dla zaspokojenia imperialnego apetytu. 
Wręcz przeciwnie, zdajemy egzamin z solidar-
ności i  braterskiej pomocy, jakkolwiek górno-
lotnie to by zabrzmiało. Ponownie angażujemy 
się w bój „o wolność Waszą…”. Czy Ukraina kie-
dyś to doceni?

Lwów
AN

N
A  KŁOSSOW
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– Ożeń się ze mną – zaproponował  

bez wstępów kelner w hotelowym barze, 

choć poprosiłam tylko o espresso. Na oko 

jeszcze nastolatek, podrywał jednak niczym 

zawodowiec. Zajrzał mi głęboko w oczy,  

po czym chwycił moją dłoń i potrząsając nią 

gwałtownie, wykrzyknął triumfalnie: – Nie masz 

obrączka, nie masz mąż! A ja Cię kochać!

Ochota na kawę przeszła mi na-
tychmiast. Co za natręt! Dopiero 
przyjechałam, jeszcze nie zdąży-
łam się zameldować, a  po kon-
takcie z egipskim upałem czułam 
się jak wyjęta z pralki „Frania”. Wy-
szarpnęłam rękę i podbiegłam do 
recepcji, aby jak najszybciej się 
zameldować i  znaleźć się w  po-
koju. – Madam alone? – portier 
uśmiechnął się czarująco. – Jak-

by czuć się sama… – zawiesił głos, wręczając 
mi klucz. I znowu to znaczące spojrzenie, pro-
sto w oczy. Najwyraźniej mnie kokietował. – Ki 
diabeł, wściekli się tutaj? – byłam zmęczona, 
a  na flirty, zwłaszcza z  personelem, nie mia-
łam ochoty. Poza tym to był pięciogwiazdkowy 
obiekt – w Europie niedopuszczalne, aby ob-
sługa tak luksusowego obiektu spoufalała się 
z gośćmi. Rozejrzałam się za walizką, ale ją już 
taszczył wystrojony w biały kitelek boy. Gdy je-
chaliśmy windą na górę, starałam się ignoro-
wać jego wzrok wbity w mój przecież niewyek-
sponowany dekolt. Jakoś już się nie zdziwiłam, 
gdy, po otwarciu pokoju, wyznał: – Robię ma-
saże. Sexy też! Tylko machnęłam ręką, zamknę-
łam drzwi za natrętem i  parsknęłam śmie-
chem. Koleżanki uprzedzały mnie, że Egipcja-
nie są nachalni, jednak nie sądziłam, że do 

tego stopnia. W ciągu tygodniowego pobytu 
w  kurorcie propozycji małżeństwa zaliczyłam 
co najmniej dziesięć, ale ofert „numerków” za 
pieniądze już znacznie więcej. Aby wszystko 
było jasne – płacić miałabym ja! Dziwne? Nie-
normalne? Skądże! Słońce, urlop, bezpiecz-
na odległość od kraju sprawiają, że wiele pań, 
przybywając nad Morze Czerwone, poddaje 
się romansowej atmosferze. Młode czy stare, 
z talią osy czy biodrami jak szafa, Rosjanki, Po-
lki, Brytyjki – każda, największa nawet potwo-
ra znajdzie tutaj swojego amatora. Wystarczy,  
że kiwnie palcem i  przystojny potomek fara-
onów już pręży muskuły, zdolny do najwięk-
szych poświęceń. W  imię miłości? Nie łudźmy 
się – raczej kasy, bo doskonale wiedzą, że spra-
gnione harlequina w realu kobiety chętnie się-
gają do mieszka.  

 
 

ANNA  KŁOSSOWSKA



Sceneria kostrzyńskiej starówki jest wręcz nie-
samowita… Na dużej powierzchni rozciąga się 
tu siatka brukowanych ulic, pełno tu granito-

wych chodników, uchowały się nawet ślady po 
torach tramwajowych. Lecz po budynkach zo-

stały tylko piwnice. Nic dziwnego, że niektórzy 
zwą te miejsce „Kostrzyńskimi Pompejami” 

I pomyśleć tylko, że kiedyś stał tu dom przy domu, funkcjo-
nowały  sklepy,  kawiarnie,  hotele,  apteki,  kwiaciarnie,  jeź-
dziły  tramwaje...  Stare Miasto w Kostrzynie  zostało  kom-
pletnie zniszczone w ostatnich miesiącach II wojny świato-
wej. Ale otaczające  je umocnienia przetrwały w dość do-
brym stanie. Ich historia sięga XVI w., kiedy to nadodrzań-
skie miasto za  sprawą margrabiego  Jana z Kostrzyna  sta-
ło się stolicą Nowej Marchii  i otrzymało bardzo nowocze-
sne jak na tamte czasy bastionowe umocnienia. W następ-
nych wiekach wielokrotnie  je modernizowano,  tak że Ko-
strzyn uchodził za jedną z najpotężniejszych twierdz Bran-

denburgii,  a potem całych Prus.  Twierdza była  tak potęż-
na, że podczas wojny trzydziestoletniej Szwedzi nawet nie 
próbowali jej zdobywać. Ale gdy zabrakło ducha walki, to 
i umocnienia na nic się nie przydały. Gdy w 1806 r. pod jej 
mury podeszły oddziały napoleońskie, komendant twierdzy 
Küstrin (tak do 1945 r. nazywał się Kostrzyn) poddał miasto 
bez walki. Za to, gdy w 1813 r. Prusacy chcieli odbić twier-
dzę, zajęło im to aż rok…
Pod koniec stycznia 1945 r. Armia Czerwona maszerująca na 
odległy o 70 km Berlin zaatakowała miasto. Zaciekłe walki 
trwały do końca marca i uporczywie broniona przez Niem-
ców starówka (komendantem twierdzy był „Kat Warszawy”, 
gen. Heinz Reinefarth) została praktycznie zmieciona z po-
wierzchni ziemi. Po wojnie opuszczone ruiny zarosły. Potem 
uporządkowano je, ale i tak wrażenie jest niesamowite.
Wejście  do  Starego Miasta  znajdziemy  koło  siedziby Mu-
zeum Twierdzy Kostrzyn, przy ul. Granicznej 1 (przy drodze 
do Niemiec). Tu też jest parking dla turystów.
Przed nami twierdza. Od zachodu dostępu do potężnych, 
odpornych na ogień dawnej artylerii ceglano-ziemnych wa-

łów, broni Odra, od południa i północy – szerokie fosy. Waż-
ną rolę odgrywały wystające poza linię wałów bastiony, czy-
li czworoboczne budowle w kształcie klina, które pozwala-
ły  strzelać wzdłuż murów  i  likwidować  tzw. martwe pola 
ostrzału. Nieopodal stoi Brama Berlińska  – przez ozdobio-
ną  neogotyckim  fryzem  i  dwoma wieżyczkami  ceglaną bu-
dowlę wiodą dwa tunele, którymi do 1945 r. jeździły tramwa-
je. Teraz znajduje się w niej punkt informacji turystycznej. Ko-
lejny etap  spaceru  to wznoszący  się wysoko bastion „Król”, 
z którego mamy świetny widok na przeprawę przez Odrę. 
Po chwili dochodzimy do placu, który okazuje się być histo-
rycznym centrum miasta. Po lewej stronie zobaczymy ruiny, 
a wśród nich okazały krzyż – tyle zostało z XV-wiecznego 
kościoła. Przed kościołem stoi odrestaurowany cokół   po-
mnika Margrabiego Jana, a bliżej Odry widnieją ruiny rene-
sansowego zamku. 
To właśnie tu w 1730 r. król Fryderyk Wilhelm I uwięził swe-
go syna, królewicza Fryderyka, który później panował jako 
słynny  Fryderyk  II.  Wrażliwy  królewicz,  nie  mogąc  znieść 
poniżeń,  których  nie  szczędził  mu  ojciec-furiat,  postano-
wił uciec do Anglii.  Pomocnikiem w przedsięwzięciu miał 
być jego przyjaciel, porucznik von Katte. Gdy plany się wy-
dały, Fryderyka zamknięto w Kostrzynie i z okna swojej celi 
w wieży zamku  zmuszony był oglądać egzekucję przyjacie-
la. Wkrótce  królewicz opuścił areszt, ale na rozkaz ojca zo-
stał w mieście jeszcze półtora roku. 
Idąc ulicami nieistniejącego miasta mijamy piwnice zniszczo-
nych domów, czasem schody i niskie murki, widzimy pozo-

stałości infrastruktury miejskiej. Jeśli dobrze się przyjrzymy, to 
dostrzeżemy posadzki  domów, na  ścianach piwnic  kafelki, 
a w bruku ulic studzienki kanalizacyjne z napisem „Cüstrin”.
Po kilku minutach mijamy odrestaurowany bastion „Bran-
deburgia”, a następnie Promenadą Kattego dochodzimy do 
bastionu „Filip”. W jego ceglanych murach widać strzelnice 
na armaty, z których prowadzono krzyżowy ogień na Odrę 
i przedpole stojącej obok   bramy „Chyżańskiej”. W ostat-
nich  latach „Filip”  został gruntownie odrestaurowany, od 
maja tego roku  będzie w nim czynna muzealna ekspozycja, 
prezentująca losy miasta i twierdzy na przestrzeni dziejów.
Co roku na przełomie sierpnia i września starówka ożywa 
w czasie Dni Twierdzy. Jedną z głównych atrakcji stanowią 
inscenizacje artyleryjskie i bitewne w wykonaniu odzianych 
w  XVIII-wieczne mundury  pruskich  żołnierzy,  pasjonatów 
historii z Polski i Niemiec. 

KOSTRZYŃSKIEPompeje…

MICHAŁ REMBAS

Uwaga! Po Kostrzyńskich Pompejach poruszamy się wyłącznie odgruzowanymi 
ulicami i chodnikami, zabrania się wchodzenia na ruiny, przed wejściem należy za-
poznać się z Regulaminem zwiedzania! Przewodnika możemy zamówić w: 

     Muzeum Twierdzy Kostrzyn
                                ul. Graniczna 1, 66-470 Kostrzyn nad Odrą 
                                tel. 95 752 23 60, 607 770 603 
Godziny otwarcia w sezonie (maj-wrzesień): wtorek-niedziela 1000-1600.

Gdy już wrócimy do centrum obecnego Kostrzyna, koniecznie należy obejrzeć dwo-
rzec kolejowy z 1874 r. Okazuje się, że jest on... dwupoziomowy. To jeden z dwóch 
dworców tego typu w Polsce. Z górnego peronu kursują pociągi do Berlina i Krzyża, 
dołem wiedzie „nadodrzanka”, czyli linia Szczecin – Wrocław.
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jąc forteczne tajemnice. Dowiesz się, dlaczego okna we-
wnętrzne są zakratowane i do czego służyło P. B. St. 87. 
Poznasz zjawisko lunety akustycznej. Będziesz miał oka-
zję „skorzystać” z wojennej latryny oraz obrócić ważącą 
ponad 200 kg kopułkę obserwacyjną. Ponadto - w bla-
sku pochodni przejdziesz podziemnym tunelem oraz bę-
dziesz mógł spędzić noc w fortecznej kazamacie. 

Wyjdź poza centrum Torunia, 
by poznać całe piękno miasta!
Fort IV – odwiedź koniecznie!

Forteczna oferta:
 140 miejsc noclegowych
 Forteczna Restauracja
 Zwiedzania indywidualne, z przewodnikiem 
 i „z duchami”
 Programy pobytowe dla grup dzieci i młodzieży
 Pikniki na Fortecznych Majdanach do 1500 osób
 Imprezy rodzinne i firmowe
 Konferencje, szkolenia, teambuilding i survival

Fort należy do Stowarzyszenia Podziemne Trasy Turystyczne.

Fort IV Yorck Żółkiewski to fort główny - artyleryjski, 
o kształcie spłaszczonego pięcioboku. Powstawał w la-
tach 1878-1884. Jest to jeden z około 70 fortów tzw. 
Biehlerowskich, które powstały w całym Cesarstwie Nie-
mieckim. Zbudowany jako dzieło obronne, miał bronić 
miasto przed atakiem nieprzyjaciela. 

W rzeczywistości nigdy nie spełnił powierzonego mu za-
dania, ponieważ nie uczestniczył w działaniach militar-
nych. Nieustannie rewitalizowany, jest obiektem dobrze 
zachowanym. to żywy przykład ówczesnej sztuki inżynier-

skiej. Oryginalne elementy wyposażenia oraz rozwiązania 
architektoniczne stanowić mogą inspirację dla współcze-
snych konstruktorów. Już w 1971 r. doceniono wartość 
dzieła, uznając go za zabytek chroniony prawem.

Fort IV otwiera swe pancerne wrota 
dla miłośników fortyfikacji i nie tylko!

Przekraczając jego mury, odbędziesz podróż w cza-
sie. Umundurowany przewodnik oprowadzi Cię po For-
cie, opowiadając o realiach koszarowego życia i zdradza-

Fort IV w Toruniu
– perła inżynierii fortyfikacyjnej

Twierdza Toruń – Fort IV
ul. Bolesława Chrobrego 86, 87-100 Toruń
tel. (+48) 56 655 82 36
www.fort.torun.pl
biuro@fort.torun.pl
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Twierdza Toruń to kompleks około 200 budowli fortyfikacyjnych, 
który powstał w latach 1878-1914. Zlokalizowany w odległości 3–3,5 km 

od centrum miasta, otacza je pierścieniem o obwodzie około 22 km. 
W skład Twierdzy Toruń wchodzi 7 fortów głównych (artyleryjskich) 

i 7 fortów pośrednich (6 fortów piechoty i 1 fort pancerny) 
oraz szereg mniejszych budowli militarnych.



NOVOTEL POZNAŃ CENTRUM
Nowa generacja komfortu w samym sercu Wielkopolski
New generation of comfort in the very heart of Great Poland

Novotel Poznań Centrum | Pl. Andersa 1, 61-898 Poznań
Tel: +48 61 858 70 00, Fax: +48 61 833 29 61, E-mail: H3376@accor.com

Hotel oferuje 480 klimatyzowanych pokoi z bezpłatnym dostępem 
do Internetu, telewizją satelitarną oraz zestawem do parzenia kawy i herbaty. 

The hotel has 480 air-conditioned rooms with free Internet access, 
satellite TV and coffee and tea making facilities.

Novotel.com | Accorhotels.com



stronach ryzalitu umieszczono płaskorzeźby o tema-
tyce mitologicznej. W pierzei północnej zwraca też 
uwagę okazały gmach poczty.

Ul. Mennicza
Tuż przy Rynku warto zatrzymać się na chwilę przy 
ul. Menniczej, by podziwiać kamienicę projektu Jose-
fa Nosska z 1910 r. o fasadzie z prostymi geometrycz-
nymi detalami oraz stojącą tuż obok bryłę budynku 
Cieszyńskiej Kasy Oszczędności z misternie zdobio-
nymi barierkami balkonów. Kolejną kamienicę, przy 
której trzeba przystanąć, by podziwiać jej wielkomiej-
ski styl, znajdziemy na rogu ul. Menniczej i Starego 
Targu. Forma i styl wysokiego budynku z 1911 r. na-
wiązują do najlepszej architektury wiedeńskiej tego 
okresu. Również na ul. Menniczej przy pl. Teatralnym 

znajduje się okazała kamienica powstała w latach 
1932-1933. Zaprojektowali ją znamienici cieszyń-
scy architekci: Józef Raszka we współpracy ze swo-
im przyjacielem Alfredem Wiedermannem. Mieszan-
ka stylistyczna moderny i klasycyzmu zaciekawia swo-
ją fasadą z portalem z kolumnami w stylu jońskim. 
Na pierwszym piętrze urządzono luksusowo wyposa-
żone mieszkanie architekta. Do naszych czasów prze-
trwał oryginalny wystrój, z meblami w stylu art déco 
i rzadko spotykana, podświetlana witryna z wahadło-
wymi drzwiami.

Ul. Głęboka
Spacerując w dół głównej ulicy miasta - Głębokiej, 
warto zadzierać do góry głowę, by podziwiać m.in. 
kunszt architekta Kiliana Köhlera. Projektant ka-
mienicy pod numerem 4, dzięki zastosowaniu pila-
strów i wydatnych gzymsów, uzyskał interesujący 
efekt światłocienia. Kolejne przykłady maestrii ówcze-
snych budowniczych znajdziemy pod numerem 7, 38 
i 52. Kolejnym odzwierciedleniem kunsztu architek-
tonicznego, tym razem Eugena Fuldy, jest pochodzą-
ca z 1912 r. kamienica narożna na pl. Świętego Krzy-
ża. „Pofalowane” ściany wysokiego budynku z fasa-
dą ozdobną w glazurę przypominającą macicę per-
łową, zachwycają swoją elegancją. Budynek należał 
w swoim czasie do najnowocześniejszych w Cieszy-

Pierwsze dekady wieku XX to dominacja dwóch sty-
lów architektonicznych – secesji i moderny. Wszyst-
kie idee artystyczne znalazły swoje odbicie w sztu-
ce i kulturze Cieszyna. W tym mieście wielu kultur, 
gdzie krzyżowały się wpływy austro-węgierskie, pol-
skie i czeskie, można znaleźć przykłady architektury 
nawiązującej do najlepszych europejskich wzorów 
„Wiener Sezession”, jak i międzynarodowego moder-
nizmu, odrzucającego zbędną ornamentykę na rzecz 
użyteczności. Dziełem wybitnych architektów są wy-
różniające się własnym stylem wille, kamienice, kom-
pleksy domów mieszkalnych, budynki użyteczności 

publicznej. Na szlaku architektury modernistycznej 
miasta, zarówno po polskiej jak i po czeskiej stronie, 
można znaleźć ponad pięćdziesiąt unikatowych reali-
zacji, które do dziś służą mieszkańcom Cieszyna.

Rynek
Jednym z wczesnych przykładów nowej zabudowy 
jest znajdująca się przy Rynku pod numerem 7 kamie-
nica zaprojektowana przez Eugena Fuldę w 1912 r.  
Budynek wystający ponad pozostałą zabudowę po-
wstał nad podcieniami, z zastosowaniem nowocze-
snej konstrukcji stropów i klatki schodowej. Po obu 
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Cieszyńska

Moderna to styl architektoniczny, który nie sposób pomylić z żadnym innym. Funkcjonalne, mini-
malistyczne i piękne w swojej prostocie bryły powstałe w pierwszych dekadach XX w. można zna-
leźć w mieście nad Olzą. Na fali swoistej mody na ten prąd architektoniczny, warto odkryć skar-
by cieszyńskiej moderny.

Moderna

 Cieszyn – ul. Głęboka

 Cieszyn – kamienica Czerwenki, ul. Mennicza1 

JaGa Kolawa
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Ul. Bielska
Wycieczkę szlakiem cieszyńskiej moderny można kon-
tynuować przechodząc na ul. Bielską, gdzie znajdu-
je się jeden z najważniejszych obiektów zrealizowa-
nych w Cieszynie w okresie dwudziestolecia między-
wojennego. Monumentalna fasada dawnej Powiato-
wej Kasy Chorych (nr 37) autorstwa Wiedermanna, 
z charakterystycznym godłem w kształcie węża esku-
lapa, stanowi najlepszy dowód, że zamiarem projek-
tanta i ówczesnych władz było wzniesienie budynku 
znacznie poprawiającego estetykę tej części miasta. 
Stanowi on istotne zamknięcie perspektywy ulicy. De-
tal elewacji odzwierciedla wyraźne wpływy kryształo-
wego art déco z niewielkimi muśnięciami streamlinu 
w postaci okrętowych masztów. Idąc w stronę cen-
trum miasta nie sposób pominąć obiektów Szpita-
la Śląskiego. Wchodząc na jego teren uwagę przy-
ciąga modernistyczna portiernia o aerodynamicznym 
kształcie, doskonale oddająca walory stylu okrętowe-
go. Opływowe kształty fasady pozostałych budynków 
szpitala powstałego w latach 30. spełniały nie tylko 
rolę estetyczną, ale i funkcjonalną. 

Ul. limanowskiego/Ratuszowa
Idąc w stronę Rynku, gdzie rozpoczęliśmy nasz spacer 
podziwiamy dwa dokonania architektów, obrazujące 
odchodzenie projektantów od secesji w stronę mo-
derny. Przy ul. Limanowskiego 3 kamienica  z 1911 r. 
zwraca zwraca uwagę symetrycznie skomponowaną 
fasadą i nowatorskim geometrycznym detalem. Wy-
cieczkę kończymy przy ul. Ratuszowej, gdzie ujedno-
licone fasady dwóch budynków projektu Roberta Le-
waka przyciągają uwagę po renowacji, uwydatniają-
cej elegancki detal w postaci płaskorzeźb przedsta-
wiających wazony z kwiatami.
Wędrówka śladem cieszyńskiej moderny udowodni, 
że Cieszyn to miasto o bogatej historii, położone na 
styku różnorodnych dziejów i kultur, ale również sty-
lów i trendów w architekturze najwyższej klasy, posia-
dającej własny, wyjątkowy charakter. 

Bezpłatny przewodnik 
„Szlakiem cieszyńskiej moderny“ 

można otrzymać w Cieszyńskim 
Centrum Informacji mieszczącej 
się przy Rynku 1 lub na stronie 

www.cieszyn.pl

m i e j s c e66 m i e j s c e

nie. Wrażenie robi klatka schodowa z wahadłowymi 
drzwiami i zabytkową, dzisiaj już nieczynną, windą 
sprzed stu lat.

Po czeskiej stronie
W poszukiwaniu śladów najwybitniejszych dokonań 
moderny trzeba przejść na drugą stronę Olzy. W 1920 
r. na tej rzece wytyczono nową granicę pomiędzy Pol-
ską i Czechosłowacją. Tym samym zachodnia część Cie-
szyna przypadła stronie czeskiej i utworzyła Czeski Cie-
szyn. Po przekroczeniu mostu „Przyjaźni“ warto zatrzy-
mać się na krótki odpoczynek w kawiarni Avion. Prze-
budowany obiekt, pochodzący z 1933 r., wyróżnia kon-
strukcja ścian oraz stropów z żelbetu, z zagospodaro-
wanym płaskim dachem na taras letni z widokiem na 
wzgórze zamkowe. Pokrzepieni kawą możemy dalej od-
krywać tajemnice cieszyńskiej moderny.
Przy ul. Nádražní 4 znajduje się jeden ze znaków roz-
poznawczych Czeskiego Cieszyna - dawny Bank Nie-
mieckich Kas Oszczędności. Budynek zbudował w la-
tach 1929-1930 architekt Eugen Fulda. Kolejnym 
przykładem funkcjonalizmu jest znajdujący się przy 
tej samej ulicy - na drugim jej krańcu - budynek pocz-
ty. Wmurowane skrytki pocztowe oraz barierka na 

klatce schodowej to elementy pozostałe z dawne-
go wyposażenia. Wędrując ulicami Czeskiego Cie-
szyna warto zwracać uwagę na okazałe kamienice  
ul. Nádražní, Odboje i Rynku.

Na „Matterówce”
Po przekroczeniu mostu Wolności kolejny etap wę-
drówki kieruje nasze kroki do tzw. „Matterówki” – 
willowej części Cieszyna przy ul. 3 Maja, gdzie wzno-
si się szereg pięknie położonych domów powstałych 
w latach 30. Pierwszy – nr 17 - zaprojektował A. Wie-
dermann. Budynek, będący próbą kompromisu po-
między tendencjami funkcjonalistycznymi a architek-
turą „dworkową”, przyciąga uwagę detalami fasady 
ze sklepieniem ganku podpartym kolumną z jońskim 
kapitelem. Znajdujący się tuż obok „dworek” nawią-
zujący do stylu staropolskiego, to z kolei dzieło słyn-
nego katowickiego architekta, Tadeusza Michejdy. 
Pod numerem 7 uwagę przyciąga okazała rezyden-
cja z ogrodem, skomponowana z trzech prostopa-
dłościanów, z płaskim dachem zagospodarowanym 
na taras, z zaokrąglonymi narożnikami, podzielonymi 
ryzalitami i balkonami.

Ul. Błogocka
Przechodząc dalej na ul. Błogocką, gdzie wznoszą się 
okazałe wille z lat 20. i 30., uwagę zwraca rezyden-
cja ówczesnego wicewojewody śląskiego, gdzie za-
stosowano nowoczesny szkielet żelbetowy. Opływo-
we kształty fasady, horyzontalny układ okien i ele-
menty stylu okrętowego sprawiają, że budynek sta-
nowi przykład dojrzałego modernizmu.  

                     Cieszyn – pl. św Krzyża
                     Cieszyn – budynek Kasy Chorych

   Czeski Cieszyn – kamieniczki na Rynku

  Cieszyn – ul Błogocka, willa Wojewody Z. Żurawskiego

  Cieszyn – Kawiarnia „Avion”
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MALI
podróżnicy

Kiedy w rodzinie podróżników rodzi 
się dziecko, zwykle rodzice słyszą  

zewsząd, że teraz to już nigdzie  
nie pojadą. Bo dziecko, wiadomo, 

potrzebuje stabilizacji i spokoju. Gdy 
w rodzinie znanych podróżników, 

Anny i Krzysztofa Kobusów, 
pojawili się synkowie, postanowili 

wyruszyć wraz z nimi. 

Na początku ruszyliśmy w Polskę, bo i my, i dzie-
ci potrzebowaliśmy nauczyć się, jak to jest być 
razem – mówi Anna. – Szybko jednak okaza-
ło się, że wspólne wyjazdy wcale nie są takie 
trudne, bo synkom jest wszystko jedno, gdzie 
są, ważne, by mieli rodziców obok.

Wkrótce postanowili wyruszyć do Azji. Szaleń-
stwo? Niekoniecznie. Anna była wcześniej 
dwukrotnie w Birmie, doskonale więc wiedzie-
li, czego spodziewać się na miejscu. Dotarli 
do wiosek, gdzie ludzie nigdy wcześniej nie wi-
dzieli białych dzieci! Dla nich to było zjawisko-

we odkrycie: że biali rozmnażają się tak samo, 
zaś największe zdumienie budził... smoczek. 
Zdaniem miejscowych mam z pewnością była 
w  nim woda, jaki inny sens bowiem miało-
by wkładanie go do buzi dziecka? Dla Kobu-
sów odkryciem było, że podróżowanie z dzieć-
mi okazało się w sumie dość proste. By dzielić 
się swymi doświadczeniami z  rodzinnych po-
dróży, założyli stronę www.malypodroznik.pl, 
zaś w  2012 r. w  National Geographic wydali 
serię książek „Mali Podróżnicy w Wielkim Świe-
cie”, pokazującą różnorodne kraje przez pry-
zmat podróży z dziećmi. 

Stereotyp mówi, że najlepszy rodzinny wypo-
czynek to hotel all inclusive – stwierdza Krzysz-
tof. – I choć rzecz jasna dzieci uwielbiają takie 
miejsca, to warto też pokazać im inny świat. 
Choćby po to, by razem przeżyć największą 
przygodę, jaką jest życie. Na przykład Tunezja 
okazała się prawdziwą skarbnicą niezwykłych 
miejsc!

Ale by znaleźć fascynujące miejsca, wca-
le nie trzeba jechać na drugi koniec świa-

WIELKI KONKURS „PODRÓŻE KSZTAŁCĄ” ROZSTRZYGNIĘTY!
 
Serdecznie gratulujemy Laureatom i cieszymy się z tak licznego udziału w konkursie. Wspaniałe nagrody 

od sponsorów mocno zmobilizowały Pasażerów „POLONUSA” do zbierania konkursowych Polonusików.

 

 Czeska Centrala Ruchu Turystycznego ufundowała w ramach I i II nagrody dwa tygodniowe pobyty 

w luksusowych ośrodkach wypoczynkowych w Harrachowie i Jesionikach.

 Dwoje Laureatów cieszy się bezpłatnymi indeksami na studia podyplomowe w Szkole Wyższej 

im. Bogdana Jańskiego.

 Nagroda V to weekendowy pobyt w Hostelu Zachodnim w Warszawie.

 Laureaci nagród VI i VII cieszą się z wygrania pobytów w Apartamentach „Izabela” w Szklarskiej Porębie 

oraz w Pensjonacie „Halny” w Zakopanem.

 10 Laureatów otrzymało vouchery na przejazd „Tam i z powrotem” na wybranej trasie kursów 

PKS POLONUS.

 

Niebawem kolejny konkurs. Szczegóły wkrótce na naszym fanpage’u!

ta. Serię książek otwiera „Polska” gdzie Kobu-
sowie zdradzają też tajniki swej pracy. Kto są-
dzi, że fotografowanie dzieci w  zimowym kra-
jobrazie jest proste, niech koniecznie przeczy-
ta rozdział „Carska zima”! A kto zastanawia się, 
od jakiego wieku można zabierać dzieci w po-
dróż, znajdzie tu kilka cennych podpowiedzi. 
W  książce „Bali” wyjaśniają, na czym polega 
fenomen tej wyspy, w  „Holandii” poznają kuli-
sy tulipanowego szaleństwa i  największy park 
miniatur na świecie, zaś w  „Szwecji” wyrusza-
ją śladami książek Astrid Lindgren (Bullerbyn 
naprawdę istnieje!). W książkach serii „Mali Po-
dróżnicy w  Wielkim Świecie” znajdziemy opisy 
ciekawych i niezwykłych miejsc, historie i przy-
gody oraz miniprzewodniki pozwalające na 
samodzielne zaplanowanie wyjazdu. Na wio-
snę planowane jest wydanie kolejnych to-
mów: „Turcja” i „Egipt”.

Przesiadka do saloniku

Podróż to nie tylko godziny spędzone w drodze, 
w najwygodniejszym nawet autobusie. Często ko-
nieczne są przesiadki i oczekiwanie na połączenia. 
Twarde ławki w poczekalni, hałas, nieprzyjemne za-
pachy. Rodzi się zmęczenie, rozdrażnienie, zaczyna 
boleć głowa… 
Znużenie podróżą dotyczy szczególnie osób starszych 
i rodzin z dziećmi. Chciałoby się odetchnąć w zaciszu, 
zrelaksować, przejrzeć prasę, posłuchać wiadomości, 
a nawet zdrzemnąć bez obawy o dziatwę i bagaż. Czy 
to w ogóle możliwe? A i owszem, tak! Potrzebny jest 
tylko ważny bilet na przejazd PKS „POLONUS”. 
Na warszawskim Dworcu Zachodnim jest już czynny 
Salonik Pasażera. Profesjonalna i miła obsługa opieku-
je się podróżnymi, dbając o ich komfort. Do dyspozycji 
są wygodne kanapy, TV, wi-fi, barek z gorącymi i zim-
nymi napojami, toalety. Do klimatyzowanego saloni-
ku można dostać się windą, co ważne dla osób nie-
pełnosprawnych i rodziców z małymi dziećmi w wóz-
kach. Ci ostatni docenią z pewnością możliwość ko-
rzystania z miejsca do karmienia piersią i przewijania. 
Starsze dzieciaki miło spędzą czas, bawiąc się w kąci-
ku malucha (przy okazji: mali pasażerowie w „POLO-
NUSIE” podróżują bezpłatnie, jeżeli nie zajmują osob-
nego miejsca). Dla każdego coś miłego. Schludnie, 
nowocześnie przyjaźnie.  

AnnA OLEJ–KObuS

Polska Pełna Przygód!
Anna i Krzysztof Kobusowie

National Geographic,
Warszawa 2014
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RoweRypro publico bono

Pomysł na bezobsługowe 
wypożyczalnie rowerów miejskich ma 

już kilkadziesiąt lat. 
We Francji pierwsze stacje z rowerami 
publicznymi pojawiły się w latach 70. 

zeszłego wieku. 

Współcześnie około 600 miast na świecie, w tym 
kilkanaście w naszym kraju, dysponuje siecią ta-
kich wypożyczalni. W polskich miastach jest ich 
jeszcze niewiele, ale stale się rozwijają: każdego 
roku przybywa wypożyczalni, rowerów i ścieżek 
przeznaczonych dla jednośladów. 

W  2014 r. mają powstać wypożyczalnie rowerów miejskich w Łodzi 
(jesień: 50 stacji,  500 rowerów), Bydgoszczy (wiosna: 15 stacji, 300 
rowerów), Lublinie (lato: 40 stacji, 400 rowerów), Szczecinie (lato:  
33 stacje, ok. 340 rowerów), Toruniu (wiosna: 12 stacji, 120 rowerów). 
Także inne miasta planują wprowadzenie systemu rowerów miej-

skich, ale ze względu na brak infrastruktury rowerowej, trudności 
prawne lub administracyjne, terminy uruchomienia wypożyczalni 
nie są znane. Przykładami są Metropolitalny Rower Miejski, który ma 
obejmować 14 miast konurbacji górnośląskiej (planuje się 820 stacji  
i ok. 6000 rowerów), oraz Gdańsk i Gdynia (Trójmiejski Rower Miejski). 

Veturilo. Warszawski Rower Publiczny
173 stacje rowerowe, 2650 rowerów
Opłaty: pierwsze 20 minut – 0 zł, 
pierwsza godzina – 1 zł, druga – 3 zł, 
trzecia – 5 zł, każda kolejna – 7 zł. 
www.veturilo.waw.pl

BiKeR. Białostocka Komunikacja Rowerowa
30 stacji, 300 rowerów.
Opłaty:  pierwsze 20 min – 0 zł, 
pierwsza godzina – 1 zł,  druga – 3 zł, 
każda następna – 5 zł. 
www.bialystok.pl 

PRM. Poznański Rower Miejski
7 stacji rowerowych 
(ma powstać kolejne 7), 80 rowerów.
Opłaty:  pierwsze 20 min – 0 zł, 
pierwsza godzina – 2 zł, każda kolejna – 4 zł. 
www.nextbike.pl 

Wrocławski Rower Miejski
35 stacji rowerowych, 200 rowerów
Opłaty: 0-20 min – 0 zł, 21-60 min – 2 zł, 
61-120 min – 4 zł, 
każda następna godzina – 4 zł.
www.nextbike.pl

Rower Miejski w Opolu
13 stacji, 110 rowerów.
Opłaty:  0-20 minut – bezpłatnie, 
21-60 minut – 2 zł, każda godzina 
powyżej 60 minut – 4 zł
www.nextbike.pl. 

Trójmiejski Rower Miejski 
(działa tylko w Sopocie)
7 stacji rowerowych, ok. 140 rowerów.
Opłaty: w sezonie 4 zł za każdą godzinę 
(turyści – 8 zł), po sezonie 
– odpowiednio 2 i 4 zł. 
www.nextbike.pl 

Bemowobike. Bezobsługowa Wypożyczalnia 
Rowerów na Bemowie w Warszawie
12 stacji, ponad 100 rowerów.
Opłaty: pierwsze 20 minut – 0 zł, 
pierwsza godzina – 1 zł, druga – 3 zł, 
każda kolejna – 4 zł.
www.bemowobike.pl 

RoweRes. Rower Miejski w  Rzeszowie
20 stacji rowerowych.
Opłaty: pierwszy kwadrans – 0 zł, każdy 
kolejny do pełnej godziny – po 0,50 zł. 
druga godzina – 2 zł, trzecia – 3 zł. 
www.rzeszow.roweres.pl

ROBERT SZEW
CZYK

Wybierz swój kierunek i podróżuj z POLONUSEM

Linie sezonowe Linie całoroczne Linia międzynarodowa

KMK Bike. Rower Miejski w Krakowie 
30 stacji rowerowych, ponad 1000 rowerów.

Opłaty:  pierwsze 0,5 godz. – 0 zł, 
pierwsza pełna godzina – 3 zł, każda kolejna – 3 zł.

https://kmkbike.pl






