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Zabytki z Listy Unesco

Polnische Objekte auf der Weltkulturerbeliste der UNESCO

Poznaj Polskę

Lerne reizvolle Winkel und die unversehrte Natur Polens kennen!
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individual sight-seeing

tour operator

travel & dream

HOTEL LOGOS *** KRAKÓW

Podróże... Każdy z nas z czym innym je kojarzy, ma wobec nich odmienne oczekiwania i rożne możliwości ich
realizacji. Nasze wieloletnie doświadczenie oraz doskonała znajomość wyjątkowych miejsc w Bawarii pozwala
nam na zaoferowanie Państwu oryginalnych rozwiązań w zakresie wyjazdów turystycznych i biznesowych.
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...dostarcza emocji!

Hotel Logos w Krakowie w nowej odsłonie / Hotel Logos in Krakau mit neuem Image
31-123 Kraków, ul. Szujskiego 5, Tel. + 48 12 631 62 00, Fax + 48 12 632 42 10
logos-kr@hotel-logos.pl, www.hotel-logos.pl

HOTEL LOGOS *** ZAKOPANE

Reiseagentur BAVARIA – DMC
Germany oferuje szerokie spektrum
świadczeń turystycznych dla grup
i osób indywidualnych. Oferujemy
przewodników z j. polskim, atrakcyjne
hotele oraz kompleksową obsługę.

ESM events.sights.more – MICE
Germany oferuje organizację
wyjazdów biznesowych, eventy,
incentives i kompleksową
organizację konferencji.

ind ivid ua l
Tel. +49-89-411 89 286
info@reiseagentur-bavaria.de
www.reiseagentur-bavaria.de

sig h t-see in

Travel & Dream – Luxury Travel
oferuje wyjątkowe podróże w najdalsze
zakątki świata, wyjątkowy VIP service
i pobyty w najbardziej exkluzywnych
miejscach, prywatne yachty, wyspy
i najlepsze hotele.

g

Tel. +49-89-287 24 839
info@esm-events.de
www.stadtfuehrungen.de

Tel. +49-89-200 61 280
info@travelanddream.de
www.travelanddream.de

Nowy Hotel Logos w Zakopanem, otwarcie w grudniu 2015
Neues Hotel Logos in Zakopane, Eröffnung 2015
34-500 Zakopane, ul. Grunwaldzka 10, Tel:. +48 22 3975231, +48 22 3975232, Fax: +48 22 3975223
incoming@logostour.pl, www.tourtopoland.com
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Drodzy Czytelnicy
„Cudze

chwalicie,

swego

nie

znacie,

sami nie wiecie, co
„
posiadacie – pisał w XIX w.
Stanisław

Jachowicz.

Liebe Leser

Dziś,

Fremdes lobt ihr, Eigenes kennt

blisko 200 lat później, też nie

ihr nicht, ihr wisst selbst nicht,

wszyscy zdajemy sobie sprawę,

was ihr habt – schrieb im 19.

jak wiele cudów kryje nasz kraj.

Jahrhundert Stanisław Jachowicz.

Mało kto wie, że aż 14 miejsc

Heute, fast 200 Jahre später, sind

z Polski zostało wpisanych na

wir uns auch nicht immer dessen

Listę

Dziedzictwa

bewusst, wie viele Wunder unser

UNESCO. Żeby zobaczyć należące

Heimatland birgt. Nur wenige

do najcenniejszych na świecie

wissen, dass 14 Objekte aus Po-

zabytki

Światowego

i

cuda

len auf der UNESCO-Welterbeliste

musimy

stehen. Häufig muss man gar

warto

nicht weit fahren, um weltweit

weekendową

wertvollste Baudenkmäler und

wycieczkę, by na własne oczy

echte Naturwunder sehen zu

zobaczyć jeden z nich?

können. Vielleicht lohnt es sich,

przyrody,
jechać

prawdziwe
często

daleko.

wybrać

się

na

nie
Może

Grape Hotel i Restauracja wita Gości w przedwojennej,
znakomicie odnowionej willi przy ulicy Parkowej, w sąsiedztwie
Hali Stulecia, parku Szczytnickiego i Ogrodu Japońskiego.
Grape Hotel proponuje swoim Gościom 13 unikatowo
zaprojektowanych pokoi, które wyglądem i charakterem
nawiązują do najbardziej znanych regionów winnych świata.
Jest to pierwszy obiekt w Polsce zainspirowany winem. Oferuje
pełen komfort wypoczynku oraz bezpieczeństwo zarówno
gościom biznesowym, jak i prywatnym. Jest to idealne miejsce
na konferencje, szkolenia, kameralne obiady, koktajle, premiery
produktów oraz seminaria, a także wyjątkowa butikowa
wizytówka gościnności Wrocławia. Goście mają do dyspozycji:
kryty basen, jacuzzi, saunę fińską i siłownię.

Grape - Hotel und Restaurant heißt ihre Gäste in einer
exquisit erneuerten Villa in der Straße Parkowa, in der Nähe der
Jahrhunderthalle, des Szczytnicki-Parks und des Japanischen
Gartens herzlich willkommen. Das Grape Hotel bietet seinen
Gästen 13 unikal entworfene Zimmer an, deren Einrichtung und
Charakter an die weltweit bekanntesten Weinregionen anknüpfen.
In Polen ist es das erste „vom Wein inspirierte“ Objekt. Sowohl
Geschäftsreisenden als auch Privatreisenden bieten wir komfortable
Erholung und Sicherheit. Es ist ein idealer Ort für Konferenzen,
Schulungen, gemütliche Mittagessen, Cocktails, Produktpremieren
und Seminare und eine einmalige Boutique-Visitenkarte, die die
Gastfreundlichkeit Breslaus bestätigt. Zur Verfügung der Gäste
stehen: Swimmingpool, Jacuzzi, finnische Sauna und Kraftraum.

13 unikatowo zaprojektowanych pokoi, które wyglądem i charakterem nawiązują do najbardziej znanych regionów winych świata...
13 unikal entworfene Zimmer an, deren Einrichtung und Charakter an die weltweit bekanntesten Weinregionen anknüpfen…

einen Wochenendausflug zu pla-

Bożena Miller

redaktor wydania
Redakteur der Auflage
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nen, um eines davon mit eigenen
Augen zu sehen?

Erholungsideen

Wypoczynek z pomysłem

POLSKIE OBIEKTY
NA LIŚCIE UNESCO
Paweł Wroński

Polnische Objekte auf der Weltkulturerbeliste der UNESCO

Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO
obejmuje obiekty objęte szczegóną
ochroną ze względu na ich unikatową
wartość kulturową bądź przyrodniczą
dla ludzkości. Obecnie znajduje się na niej
1007 miejsc w 161 krajach, z czego 779
należy do dziedzictwa kulturowego, 197
– przyrodniczego, natomiast 31 ma charakter mieszany kulturowo-przyrodniczy.
Lista tworzona jest od 1977 r., a o wpisaniu
na nią kolejnych miejsc decyduje Komitet
Światowego Dziedzictwa w trakcie corocznej sesji. W Polsce mamy 14 obiektów wpisanych na listę.

Die Weltkulturerbeliste der UNESCO umfasst
Objekte, die wegen ihrem unikalen kulturellen bzw. natürlichen Wert für die Menschheit besonders geschützt werden. Gegenwärtig stehen darauf 1007 Orte aus 161 Ländern,
davon sind 779 Kulturerbe, 197 Naturerbe
und 31 haben gemischten Charakter und beziehen sich sowohl auf die Kultur als auch auf
die Natur. Gegründet wurde die Liste 1977
und über die Eintragung der jeweiligen Orte
entscheidet das Welterbekomitee während
der jährlich stattfindenden Sitzungen. In Polen haben wir 14 Objekte, die auf der Welterbeliste stehen.
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Restauracja i kuchnia

Grape Restaurant to pierwsza w Europie restauracja,
która oferuje naturalną kulinarykę winną, z pierwszą na
świecie Biblioteką Wina. Specjalnością restauracji jest menu
degustacyjne, czyli wieczorny spektakl smaków. Goście mają
do wyboru menu degustacyjne klasyczne lub wegetariańskie,
z dziesięcioma daniami z najwyższej jakości sezonowych
produktów z Polski i z Europy.

Restaurant und Menu

Grape Restaurant ist europaweit das erste Restaurant, das
natürliche Weinkulinarik und die weltweit erste Wein-Bibliothek im
Angebot hat. Spezialität des Restaurants ist das Degustationsmenü
– eine abendliche Delikatessen-Darbietung. Den Gästen stehen ein
klassisches und ein vegetarisches Degustationsmenü zur Auswahl,
mit zehn Gerichten, die aus erstklassigen Saisonprodukten
aus Polen und Europa zubereitet werden.

Grape Restaurant to pierwsza w Europie restauracja, która oferuje menu degustacyjne – 10 dań i ponad 400 rodzajów wina...
Grape Restaurant ist europaweit das erste Restaurant, das Degustationsmenüs anbietet – 10 Gerichte und über 400 Weinsorten...

Kraków – wzgórze zamkowe / Krakau – Schlosshügel

ul. Parkowa 8, 51-616 Wrocław, tel. +48 604 630 600, 71 73 60 400, biuro@grapehotel.pl, www.grapehotel.pl, www.graperestaurant.pl

6

www.slaskie.travel

Reisen durch Raum und Zeit

Jaga Kolawa

Śląskie na szóstkę
– magia różnorodności atutem regionu

Region Schlesien mit einer „6“ zensiert

– die Magie der Vielfalt – ein Vorteil der Region

Wymagający turysta nie lubi się nudzić, ceni sobie różnorodność i możliwość korzystania z wielu form wypoczynku i relaksu w promieniu niewielu kilometrów. To wszystko i jeszcze więcej ma do zaoferowania Śląskie – jeden
z najciekawszych regionów turystycznych w Polsce. Bogactwo zabytków industrialnych, sakralnych, unikalnych
zamków i pałaców, w połączeniu z przyrodniczymi atrakcjami (góry, jeziora, skałki, a nawet pustynia!) pozwalają na spędzenie wolnego czasu w niepowtarzalny sposób. Tutaj chce się wracać i odkrywać kolejne mniej lub
bardziej znane oblicza regionu, gdzie każdy turysta znajdzie coś dla siebie. Na początek warto poznać największe atrakcje województwa śląskiego.

Ein anspruchsvoller Tourist mag keine Langeweile und er weiß es zu würdigen, wenn ihm die
Möglichkeit geboten wird, mehrere Erholungsformen in einem Radius von wenigen Kilometern genießen zu können. Das alles hat Schlesien – eine der interessantesten touristischen
Regionen in Polen – zu bieten. Der Reichtum
an industriellen und sakralern Baudenkmälern,
einmaligen Schlössern und Palästen, verknüpft
mit der Schönheit der Natur (Berge, Seen, Felsen und sogar eine Wüste!) ermöglichen es,
die Freizeit auf einmalige Art und Weise zu verbringen. Man möchte immer gern wieder hierher zurückkehren und weitere, mehr oder weniger bekannte Orte in der Region kennenlernen,
wo jeder Tourist etwas für sich finden kann. Zunächst sollte man jedoch die größten Attraktionen der Woiwodschaft Schlesien kennenlernen.
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Tyskie Browarium / Brauerei „Tyskie Browarium“

NA TROPIE TECHNIKI
Sztolnia Królowa Luiza w Zabrzu / Stollen der Königin Luise in Zabrze

AUF DEN SPUREN DER TECHNIK
Kennzeichnend sind für die Region Schlesien zahlreiche, einmalige
Technikdenkmäler. Das Potenzial des industriellen Erbes wurde bei
der Gestaltung der Straße der Technikdenkmäler genutzt. Die 36
Objekte sind eine echte Fundgrube von Attraktionen und die einzige Möglichkeit, die industrielle Tradition hautnah kennenzulernen. Was sollte man sich auf keinen Fall entgehen lassen? Unvergessliche Eindrücke hinterlässt die unterirdische Bootsfahrt durch
die Gänge des Stollens der Schwarzen Forelle in Tarnowskie Góry.
Ein weltweites Unikat ist die Historische Silbermine, die Anwärterin zur Eintragung in die UNESCO-Liste. Aufregend ist ebenfalls die
Fahrt zur tiefsten, 320 m unter der Erde gelegenen Ebene des Bergwerkes Guido in Zabrze, mit der europaweit einzigen Bergwerkshängebahn. Einen Besuch in der Brauerei „Tyskie Browarium“, in
der ehemaligen, 1628 erbauten Fürstenbrauerei werden hingegen
diejenigen bevorzugen, die den goldenen Trank lieben. Sie können dort der Arbeit der Brauereiarbeiter zusehen und erfahren, wie
echtes Bier gebraut wird.

Jasna Góra w Częstochowie / Heller Berg in Częstochowa

Fot . : T. Gęb u ś

Jednym z atutów i wyznaczników wyjątkowości regionu są zabytki techniki. Potencjał przemysłowego dziedzictwa wykorzystano przy tworzeniu Szlaku
Zabytków Techniki. 36 obiektów to prawdziwa kopalnia atrakcji i jedyna w swoim rodzaju możliwość
poznania „na żywo” industrialnej tradycji. Co koniecznie trzeba zobaczyć? Niezapomniane wrażenia
przeżyjemy w trakcie podziemnego spływu łodziami wzdłuż korytarzy Sztolni Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach. Pretendująca do listy UNESCO Zabytkowa Kopalnia Srebra to unikat na skalę światową. Dreszczyku emocji dostarczy zjazd 320 m pod
ziemię, na najgłębszy poziom Kopalni Guido w Zabrzu, oferujący m.in. jedyną w Europie podwieszaną kolejkę górniczą. Z kolei wizyta w Tyskim Browarium, w dawnym Browarze Książęcym wybudowanym w 1629 r., to gratka dla miłośników złocistego trunku, którzy będą mogli podglądać pracę browarników i przekonać się, jak warzy się prawdziwe
piwo.

Fot . : T. Gęb u ś, a rch iw u m U M WS L
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Z PIELGRZYMKĄ
DO CZARNEJ MADONNY

WALLFART
ZUR SCHWARZEN MADONNA

Wyjątkowym punktem na turystycznej mapie Śląskiego jest Jasna Góra. Zespół klasztorny zakonu paulinów
pochodzący z XIV w. należy do najważniejszych miejsc
pielgrzymkowych w Polsce. Sanktuarium odwiedza
corocznie ponad 4 mln pątników z całego świata. Serce Jasnej Góry bije w kaplicy, gdzie w barokowym ołtarzu widnieje cudowny obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, zwanej Czarną Madonną. Wizyta w tym
niezwykłym miejscu maryjnego kultu to niezapomniane, duchowe przeżycie.

Eine einmalige Stelle auf der touristischen Landkarte der Region
Schlesien ist der Helle Berg (Jasna Góra). Die aus dem 14. Jahrhundert stammende Klosteranlage der Ordensgemeinschaft der
Pauliner gehört zu den wichtigsten Wallfahrtsorten in Polen. Die
Kultstätte wird jährlich von über 4 Millionen Pilgern aus der ganzen Welt besucht. Das Herz des Hellen Berges schlägt in der Kapelle, in der im barocken Altar das wundertätige Bildnis der Gottesmutter von Tschenstochau, der sogenannten Schwarzen Madonna untergebracht ist. Der Besuch dieses ungewöhnlichen
Marienkultortes bleibt ein unvergessliches, geistiges Erlebnis.
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Muzeum Zamkowe w Pszczynie / Schlossmuseum in Pszczyna

Bielsko-Biala - Klimczok

PERŁA KSIĘŻNEJ DAISY

DIE PERLE DER FÜRSTIN DAISY

AKTYWNIE W BESKIDACH

AKTIV IN DEN BESKIDEN

Na południu województwa śląskiego leży miasto nazywane Perłą Górnego Śląska. Przy zabytkowym rynku mieści się dawny zamek książęcy. Przebudowana w XIX w.
rezydencja-muzeum jest uważana za najpiękniejszy
tego typu obiekt w Polsce. W trakcie zwiedzania oryginalnych, historycznych komnat z zachowanym wyposażeniem, a także spacerując po zabytkowym parku
okalającym pałac, można wyobrazić sobie, jak żyło się
w Pszczynie w czasach, gdy panami na włościach byli
książę Hans Heinrich von Pless i jego żona Daisy. Wspomnienie o urodzie pani na zamku wciąż czaruje odwiedzających rezydencję, w której gościły koronowane głowy z całej Europy. Najsłynniejsza mieszkanka pszczyńskiego zamku stała się oficjalną ikoną miasta, na rynku
można przysiąść na ławeczce ozdobionej rzeźbą księżnej Daisy. Kilkaset metrów od zabytkowej starówki na
zwiedzających czeka kolejna niespodzianka. W części
parku – w Pokazowej Zagrodzie Żubrów – możemy stanąć oko w oko z królem puszczy.

Im Süden der Woiwodschaft Schlesien liegt eine Stadt, die als
Perle Oberschlesiens bezeichnet wird. Am historischen Markt
erhebt sich das ehemalige Fürstenschloss. Die im 19. Jahrhundert umgebaute Residenz, die heute ein Museum beherbergt,
gilt als das schönste Bauwerk dieser Art in Polen. Während der
Besichtigung der authentischen Gemächer mit erhaltener Ausstattung kann man sich richtig vorstellen, wie es sich in Pszczyna (Pless) zu jener Zeit lebte, als die Ländereien und das Schliss
Fürst Hans Heinrich von Pless und seiner Gattin Daisy gehörten. Die Erinnerung an die Schönheit der Hausherrin verzaubert
immer noch die Besucher der Residenz, in der zahlreiche Monarchen aus ganz Europa zu Gast waren. Die berühmteste Bewohnerin des Schlosses in Pszczyna wurde zur offiziellen Ikone
der Stadt – auf dem Markt gibt es eine Bank, auf der man sich
neben die Fürstin Daisy setzen kann. Die Skulptur wurde vor
6 Jahren enthüllt. Einige hundert Meter vom historischen Altstadtkern entfernt, wartet eine weitere Überraschung, In einem
Teil der Parkanlage, im Wisentgehege, kann man dem König
des Urwalds Auge in Auge begegnen.

Wymarzone miejsca do uprawiania turystyki aktywnej (narciarstwa, turystyki pieszej, rowerowej, żeglarstwa, paralotniarstwa) zarówno zimą, jak i latem to pasma górskie Beskidu Śląskiego i Żywieckiego. Najwyższa
góra Beskidu Śląskiego – Skrzyczne – oraz Barania Góra
otoczone znanymi miejscowościami wypoczynkowymi,
jak Wisła, Ustroń, Szczyrk i Brenna, oferują piękne widoki i doskonale przygotowane trasy turystyczne, idealne do spędzania czasu na sportowo. Dodatkowo wędrówka najpiękniejszymi wzniesieniami pozwala na podziwianie lasów świerkowych, rzek i potoków, a także
okazów górskiej fauny i flory. Bliżej granicy z Czechami
i Słowacją rozciąga się z kolei Beskid Żywiecki. U stóp
Pilska (1557 m n.p.m.), najwyższego wzniesienia całego województwa, leży jeden z najlepszych polskich terenów narciarskich. Z kolei Jezioro Żywieckie, nazywane przez miejscowych „morzem”, to prawdziwy raj dla
wodniaków – pasjonatów żagli, windsurfingu, kajakarstwa, czy po prostu wypoczynku nad wodą.

Die Bergketten des Beskid Śląski und Żywiecki sind sowohl im
Sommer als auch im Winter wie erträumt für aktiven Tourismus
(Skilauf, Skiabfahrt, Wandertourismus, Fahrradtourismus, Segeln, Gleitschirmfliegen). Der höchste Berg im Beskid Śląski –
Skrzyczne – und Barania Góra sind von bekannten Urlaubsorten umgeben, wie Wisła, Ustroń, Szczyrk und Brenna. Die Gegend bietet schöne Aussichten, einwandfreie Wanderwege, so
dass man sich hier zur Genüge sportlich betätigen kann. Eine
Wanderung durch die schönsten Erhebungen ermöglicht es,
die wunderschönen Wälder und Bäche zu bewundern und die
Bergfauna und -flora zu beobachten. In der Nähe der Grenze zu Tschechen und zur Slowakei erstreckt sich hingegen die
Bergkette Beskid Żywiecki. Am Fuße des Berges Pilsko (1557 m
üdM), der höchsten Erhebung in der ganzen Woiwodschaft,
liegt eines der besten polnischen Skigebiete. Und der Żywieckie-See, der von den hiesigen Einwohnern als „Meer“ bezeichnet wird, ist ein echtes Paradies für Wassersportler – Segler,
Windsurfer, Kanuten und auch für diejenigen, die sich am Wasser relaxen möchten.

Fot .: T. Gę b uś
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Pustynia Błędowska / Die Wüste Błędowska

NA SZLAKU ORLICH GNIAZD

AUF DER ROUTE DER ADLERHORSTE

Szlak Orlich Gniazd to jedna z najstarszych, najdłuższych i najchętniej odwiedzanych tras turystycznych
w Polsce. Ten, kto jeszcze nie odwiedził Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, zwanej popularnie Jurą, koniecznie musi poznać walory tego rejonu na styku województwa śląskiego i małopolskiego. Na liczącym ponad 160 km szlaku nie brakuje atrakcji. Wyprawa wzdłuż
królewskich zamków i warowni, pamiętających XIV w.
i czasy króla Kazimierza Wielkiego, pobudza wyobraźnię. Usytuowane na Górze Janowskiego monumentalne ruiny Zamku Ogrodzienieckiego przyciągają turystów
malowniczymi widokami i turniejami rycerskimi. Jeszcze większe wrażenie robi całkowicie odbudowany, udostępniony do zwiedzania, zamek w Bobolicach. Turyści
spragnieni adrenaliny i lubiący wyzwania na Jurze znajdą
doskonałe miejsce do wspinaczki skałkowej, poszukiwania przygód w jaskiniach albo przejażdżki konnej.

Die Route der Adlerhorste ist eine der ältesten, längsten und
meistbesuchten touristischen Routen in Polen. Diejenigen, die
die Krakauer-Tschenstochauer-Hochebene, das sog. Jura-Gebiet noch nicht besucht haben, sollten dies unbedingt nachholen und die Region an der Grenze der Woiwodschaft Schlesien und Kleinpolen kennenlernen. Die über 160 km lange Route bietet zahlreiche Attraktionen und eine Exkursion durch
die königlichen Burgen und Festungen, die sich noch an das
14. Jahrhundert und den damals regierenden König Kazimierz
Wielki erinnern ist sehr phantasieanregend. Die auf dem Janowski-Berg gelegene, monumentale Ruine der Burg lockt die
Besucher mit malerischen Aussichten und Ritterturnieren an.
Noch eindrucksvoller ist die vollkommen wiederaufgebaute,
zur Besichtigung freigegebene Burg in Bobolice. Diejenigen Touristen, die auf Adrenalin aus sind und Herausforderungen lieben, finden im Jura-Gebiet Gelegenheit, hohe Felsen zu erklimmen, Höhlenforschung zu betreiben oder zu reiten.

Fot . : T. Gęb u ś

Zamek Ogrodzieniec / Die Burg Ogrodzieniec

Fot . : T. Gęb u ś
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WYPRAWA NA ŚLĄSKĄ SAHARĘ

EXKURION ZUR SCHLESISCHEN SAHARA

W województwie śląskim nie brakuje turystycznych
ciekawostek i osobliwości. Jedną z nich jest Pustynia
Błędowska – największy w Polsce obszar pozbawiony
zwartej roślinności (około 33 km²) – która leży na pograniczu Wyżyny Śląskiej i Olkuskiej. Pustynia o długości 10 km i szerokości 4 km, objęta ochroną przyrodniczą, doskonale sprawdza się jako cel pieszych oraz
konnych wędrówek w poszukiwaniu fatamorgany. Jak
głosi legenda, pustynia miała powstać przez diabelskie
sprawki; niecny czort chciał zasypać piaskiem olkuską
kopalnię srebra. Tak naprawdę teren ten stał się pustynią, bo spadł poziom wód gruntowych, gdy średniowieczni górnicy i hutnicy wycięli rosnące tam wówczas lasy.

In der Woiwodschaft Schlesien gibt es viel Interessantes und
zahlreiche Besonderheiten zu sehen. Dazu gehört die Wüste
Błędowska – das größte Gebiet in Polen, das über kein kompaktes Pflanzenkleid verfügt (ca. 33 km²). Es liegt an der Grenze der Schlesischen Hochebene und der Olkusz-Hochebene.
Die 10 km lange und 4 km breite, unter Naturschutz stehende Wüste eignet sich besonders zu Wander- und Reitausflügen
und auch für die Suche nach… Fata Morgana. Der Volksmund
erzählt, dass die Wüste durch die Machenschaften eines Teufels entstand, der Bösewicht soll nämlich die Silbemine in Olkusz mit Sand zugeschüttet haben. In Wirklichkeit entstand die
Wüste, als die mittelalterlichen Bergleute und Hüttenarbeiter
die Wälder ausgerodet haben und dadurch der Grundwasserspiegel sank.

Artykuł pod patronatem Śląskiej Organizacji Turystycznej
Artikel unter der Schirmherrschaft der Schlesischen Touristenorganisation
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice, tel. 32 207 207 1, info@silesia.travel
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Robert Szewczyk

Podróż za wiele uśmiechów
Eine Reise für viele Lächeln
Zastanawiacie się, co koniecznie należy zabrać w każdą,
bliższą lub dalszą, podróż? Otóż odpowiem, że uśmiech,
wiele uśmiechów. Nic nie ważą, nic nie kosztują, a po-

Sie fragen sich, was man unbedingt auf jede Reise mitnehmen muss, sei sie

magają w kłopotach. Zastępują bakszysz, umożliwiają

kurz oder lang? Nun, die Antwort lautet: ein Lächeln, und zwar viel davon.

porozumienie ludzi mówiących innymi językami, rozłado-

Es wiegt nichts, es kostet nichts, gleichwohl erweist es sich als Helfer in man-

wują stres, przełamują pierwsze lody w kontaktach z na-

cherlei Nöten. Es ersetzt das Bakschisch, ermöglicht die Verständigung zwi-

potkanymi ludźmi i poprawiają nastrój…

schen Menschen, die verschiedene Sprachen sprechen, baut Stress ab, wirkt

James Joyce powiedział, że „uśmiech wędruje dale-

wie ein Eisbrecher im Umgang mit Menschen, auf die wir treffen, und wirkt

ko”. Rzeczywiście twój szczery, bezinteresowny uśmiech

stimmungsaufhellend...

może otworzyć wiele drzwi i sprawić, że podróż stanie

James Joyce sagte, „ein Lächeln kann viel ausmachen.” In der Tat kann ein

się mniej męcząca, a dystans do obcych zmniejszy się

offenes, aufrichtiges Lächeln viele Türen öffnen und bewirkt, dass eine Re-

lub zniknie zupełnie.

ise weniger ermüdend ist und der Abstand zu Fremden verringert wird oder

Podróżowałem kiedyś po Japonii. Japończycy są nad wy-

gar völlig verschwindet.

raz uprzejmi, ale też nieubłaganie punktualni. Pewnego

Einmal reiste ich durch Japan. Die Japaner sind überaus höflich, aber auch

ranka spóźniłem się odrobinę na spotkanie z przewod-

schonungslos pünktlich. Eines Morgens verspätete ich mich ein wenig zu

niczką. Ta uśmiechnęła się ciepło i powiedziała „Spóźnił

einem Treffen mit der Reiseführerin. Diese lächelte freundlich und sagte: „Sie

się pan 2 minuty”. Takie małe, przyjazne upomnienie…

haben Sich um 2 Minuten verspätet.“ Eine kleine, freundliche Ermahnung…

Z kolei w Turcji jechaliśmy z dwuletnią córką autostopem

Ein anderes Mal waren wir in der Türkei mit unserer zweijährigen Tochter per

do Doliny Ihlary. Staliśmy przy lokalnej drodze, było go-

Autostopp zum Ihlara-Tal unterwegs. Wir standen an einer Landstraße, es

rąco i pusto. Po jakimś czasie nadjechał zdezelowany sa-

war heiß und einsam. Nach einiger Zeit näherte sich ein klappriges Auto. Der

mochód. Kierowca, groźnie wyglądający mężczyzna z su-

Fahrer, ein beängstigend aussehender Mann mit einem langen Schnurrbart,

miastym wąsem, popatrzył na nas chłodno. Córcia, za-

blickte uns gleichgültig an. Unser Töchterchen, die Spaß am Rucksackspiel

jęta zabawą na plecaku, roześmiała się wesoło i wów-

hatte, lachte fröhlich auf, und das Gesicht des Türken erhellte ebenfalls ein

czas twarz Turka także rozjaśnił uśmiech. Podwiózł nas

Lächeln. Er fuhr uns bis zu unserem Ziel, machte dabei für sich einen Umweg

do celu, nadkładając dobre 30 km i nie przyjął ani grosza

von 30 km und nahm von uns keinen einzigen Groschen für das Benzin an.

za benzynę. Podróż za jeden uśmiech…

Eine Reise für ein Lächeln...

Polacy nie są mistrzami uśmiechu, o czym donoszą nawet

Die Polen sind keine Meister des Lächelns, wie selbst Fremdenführer unse-

przewodniki turystyczne po naszym kraju. Powinniśmy się

res Landes berichten. Wir sollten uns jedoch bemühen. Ein Freund kehr-

jednak starać. Przyjaciel wrócił niedawno z USA i był za-

te unlängst aus den USA zurück und war begeistert vom allgegenwärtigen

chwycony wszechobecnymi uśmiechami oraz zaufaniem,

Lächeln und dem gegenseitigen Vertrauen der Amerikaner. Mit einem freun-

którym darzą się Amerykanie. Z uśmiechem po prostu ła-

dlichen Lächeln ist das Leben und auch das Reisen einfach leichter.

twiej się żyje i podróżuje.

Leonardo da Vinci hat einmal gesagt, „Lächeln steht uns am meisten.“ Es

Leonardo da Vinci powiedział niegdyś: „Najbardziej ci do

bleibt uns nichts anderes übrig, als dem Meister zu glauben, der Mona Lisa

twarzy z uśmiechem”. Pozostaje wierzyć mistrzowi, któ-

mit dem berühmtesten Lächeln der Welt versah.

ry obdarzył Monę Lisę najsłynniejszym uśmiechem świa-

Haben Sie es noch nicht gesehen? Dann müssen Sie sich unbedingt auf eine

ta. Nie widzieliście? Koniecznie wybierzcie się do Luwru.

Reise zum Louvre begeben.
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LUTY / FEBRUAR
Karnawał w Wenecji
Jak karnawał to tylko w Wenecji! Magiczne miasto, magiczny czas i karnawałowe szaleństwo!
Karneval in Venedig
Wenn Karneval, dann nur in Venedig!
Magische Stadt, magische
Zeit und Karnevalstrubel!
www.venice-carnival-italy.com

31.0117.02

13-17

Sapporo Snow Festival
Największy zimowy festiwal w Japonii! Tu fantazja nie zna granic, co roku
przekonują się o tym miliony gości.
Sapporo Snow Festival
Größtes Winterfestival in Japan! Hier
sind der Phantasie keine Grenzen gesetzt, wovon sich alljährlich Millionen
Besucher überzeugen.
www.snowfes.com

5-11

14

5-15

19

Festiwal na Szage, Poznań
Głównym celem Festiwalu jest propagowanie idei dzielenia się wrażeniami z wypraw i podróży.
Na Szage-Festival, Poznań
Das Hauptanliegen dieses Festivals
ist es, die Idee zu fördern, Exkursionsund Reiseeindrucke untereinander
auszutauschen.
www.2015.festiwalnaszage.pl

Valentinstag
Von wem bekommst du dieses Jahr eine
Valentinskarte? Und an wen verschenkst
du eine? Das Herz fiebert bereits…
www.history.com/topics/valentines-day

Chiński Nowy Rok
Święto obchodzone w chińskich społecznościach jak świat długi i szeroki.
Parady z kolorowymi smokami
i fajerwerkami.
Chinesisches Neujahrsfest
Dieses Fest wird von Chinesen
in der ganzen Welt feierlich begangen.
Umzüge mit bunten Drachen
und Feuerwerk.
www.chinesenewyears.info
Dzień Myśli Braterskiej
W dzień urodzin gen. Roberta Baden-Powella, założyciela skautingu, harcerze składają sobie życzenia.

6-8

22

Der Thinking Day
Am Geburtstag von General Robert Baden-Powell, dem Begründer der Pfadfinderbewegung, tauschen Pfadfinder
untereinander Glückwünsche aus.
Ferie w Beskidach
Wiślański skipass - jeden karnet i
aż 11 ośrodków narciarskich w Wiśle
i Ustroniu, czyli 25 km tras zjazdowych.

Tłusty czwartek
W ostatni czwartek przed Wielkim Postem do woli objadamy się pączkami
i faworkami.
Schmotziger Donnerstag
Am letzten Donnerstag vor
der Fastenzeit werden in Polen Unmengen von Pfannkuchen
und Raderkuchen verzehrt.

Karnawał w Rio de Janerio,
Brazylia
Szał, nieokiełznana zabawa w rytmie
samby. Sambodrom, szkoły samby,
gorące brazylijskie noce...
Karneval in Rio de Janerio,
Brasilien
Der reinste Wahnsinn, zügelloser Spaß
im Sambarhythmus. Sambodromo,
Samba-Unterricht, heiße brasilianische
Nächte…
www.rio-carnival.net
Dzień Świętego Walentego
Od kogo w tym roku dostaniesz walentynkę, komu ją dasz? Już serce drży…

Międzynarodowy
Festiwal Filmowy w Berlinie
W ciągu dziesięciu dni filmowe
seanse obejrzy 300 tys. widzów.
Internationale Filmfestspiele
Berlin (Berlinale)
Innerhalb von 10 Tagen haben 300.000
Zuschauer die Möglichkeit, sich Filme
ihrer Wahl anzusehen.
www.berlinale.de

Veranstaltungskalender

kalendarium

kalendarium

12

luty

Ferien in den Beskiden
Der Weichsel-Skipass – ein Pass
für 11 Skizentren in den Orten Weichsel
und Ustroń - insgesamt 25 km
Abfahrtspisten.
www.wislanskiskipass.pl

MARZEC / MARZ
ITB w Berlinie
Coroczne spotkanie ludzi turystyki,
w tym roku krajem partnerskim będzie
Mongolia.
ITB in Berlin
Jährliches Treffen für Touristen, diesmal
wird das Partnerland Mongolien.
www.targiberlinskie.pl

Paryski Tydzień Mody,
Paryż, Francja
Topowi kreatorzy mody z całego świata, najlepsze kreacje i znane modelki.
Haute Couture w najlepszym wydaniu.
Pariser Modewoche,
Paris, Frankreich
Top-Modedesigner aus der ganzen
Welt, beste Kreationen und bekannte
Models. Haute Couture vom Feinsten.
www.parisfashionweek.buzz

4-8

4-11

14

14-15

Intel Extreme Masters.
Mistrzostwa Świata w Grach
Komputerowych, Katowice
Najbardziej prestiżowy turniej na świecie,
pula nagród wynosi pół miliona dolarów.
Intel Extreme Masters.
Gaming-Weltmeisterschaften,
Katowice
Weltweit renommiertestes Turnier. Das
Gesamtpreisgeld liegt bei einer halben
Million Dollar.
http://pl.intelextrememasters.com/

6

15-19

Das Fest des Feuers,
Valencia, Spanien
Straßenumzüge mit Feuerwerks- und
Knallkörpern.
www.fallasfromvalencia.com
Dzień Św. Patryka,
Dublin, Irlandia
Najbardziej zielone święto na świecie.
W Irlandii i wielu innych krajach,
gdzie mieszkają Irlandczycy.

13-15

17

Paul Simon & Sting, Kraków
Otwarcie europejskiej trasy koncertowej w Grodzie Kraka. Gratka dla fanów
muzyków światowego formatu.
Paul Simon & Sting, Krakau
Beginn der Europatour in Krakau. Ein
Schnäppchen für Fans von Musik von
Weltformat.
www.livenation.pl/artist/paul-simon-and-sting-tickets

Toruński Festiwal Smaków
Festiwal towarzyszy Targom Turystycznym „Wypoczynek”, – można zaplanować wakacje i skosztować specjałów
kuchni historycznej.
Das Thorner GeschmacksFestival, Thorn
Das Festival findet zur gleichen Zeit
statt, wie die Touristische Messe „Entspannung”, – man kann seine Sommerferien planen und Spezialitäten
historischer Küche probieren.
www.targitorunskie.pl
Święto Ognia,
Walencja, Hiszpania
Uliczne parady z fajerwerkami
i petardami.

Holi Festiwal Kolorów, Indie
Radosne święto hinduistyczne.
Zwycięstwo światła nad ciemnością
i nadejście wiosny.
Das Holi-Farbenfestival, Indien
Ein fröhliches Hindu-Fest. Der Sieg des
Lichts über die Dunkelheit und Frühlingsanfang.
www.holifestival.org

Mecz Legia Warszawa
– Wisła Kraków, Warszawa
Piłkarski pojedynek dwóch legendarnych drużyn ekstraklasy. Emocje sportowe sięgną szczytu.
Fußballspiel Legia Warszawa
– Wisla Krakow, Warschau
Ein Fußballspiel zweier legendärer
Teams der polnischen Ekstraklasa. Für
sportliche Emotionen ist garantiert.
http://legia.com

Der St. Patrick’s Day
Die grünste Feier der Welt. In Irland und
in allen Ländern, in denen die Iren wohnen, finden Umzüge.
www.stpatricksfestival.ie

Pierwszy dzień wiosny
Krokusy już są,
teraz czekamy na bociany...

13

21

Erster Frühlingstag
Schneeglöckchen blühen,
jetzt erwarten wir Störche...

17
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Erholungsideen

Wypoczynek z pomysłem

Polskie obiekty
na liście UNESCO

Polnische Objekte
auf der Weltkulturerbeliste
der UNESCO

Fot . : © k i l ha n – Foto l i a. p l

Paweł Wroński

Kraków – wzgórze zamkowe / Krakau – Schlosshügel

Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO
obejmuje obiekty objęte szczegóną
ochroną ze względu na ich unikatową
wartość kulturową bądź przyrodniczą
dla ludzkości. Obecnie znajduje się na niej
1007 miejsc w 161 krajach, z czego 779
należy do dziedzictwa kulturowego, 197
– przyrodniczego, natomiast 31 ma charakter mieszany kulturowo-przyrodniczy.
Lista tworzona jest od 1977 r., a o wpisaniu
na nią kolejnych miejsc decyduje Komitet
Światowego Dziedzictwa w trakcie corocznej sesji. W Polsce mamy 14 obiektów wpisanych na listę.

Die Weltkulturerbeliste der UNESCO umfasst
Objekte, die wegen ihrem unikalen kulturellen bzw. natürlichen Wert für die Menschheit besonders geschützt werden. Gegenwärtig stehen darauf 1007 Orte aus 161 Ländern,
davon sind 779 Kulturerbe, 197 Naturerbe
und 31 haben gemischten Charakter und beziehen sich sowohl auf die Kultur als auch auf
die Natur. Gegründet wurde die Liste 1977
und über die Eintragung der jeweiligen Orte
entscheidet das Welterbekomitee während
der jährlich stattfindenden Sitzungen. In Polen haben wir 14 Objekte, die auf der Welterbeliste stehen.

19

Erholungsideen

Wypoczynek z pomysłem
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Żubry z Puszczy Białowieskiej / Wisente im Białowieża-Urwald

Kopalnia Soli w Wieliczce / Das Salzbergwerk in Wieliczka

Stare Miasto w Krakowie

2.

Królewskie Kopalnie Soli
w Wieliczce i Bochni

Wydobywano w nich sól kamienną od średniowiecza
do końca XX w. W Wieliczce na głębokości od 57 do
327 m. Chodniki kopalni mają 300 km długości i łączą ponad 2000 komór. W Bochni eksploatowano
pokłady soli na głębokości od 70 do 300 m. Pod ziemią powstały rozległe kompleksy z kościołami, systemem wentylacji, odwadniania, oświetlenia i transportu. Zachowały się urządzenia, obrazujące dzieje techniki wydobycia soli. Kopalnia w Wieliczce była jednym
z 12 pierwszych obiektów wpisanych w 1978 r. na listę UNESCO. Dziś obie są sceną wydarzeń kulturalnych
i w obu funkcjonują podziemne SPA.

1.

Die Krakauer Altstadt

den. Heute sind beide Salzbergwerke Schauplatz kultureller
Events, in beiden gibt es ebenfalls unterirdische Schönheitsfarmen.

Die Form der Krakauer Altstadt erinnert an eine in Grün gehüllte Träne (Park Planty). Das schmalere Ende berührt den
königlichen Sitz auf dem Wawel-Hügel. Der mit Häusern
umhüllte Markt war einer der größten Plätze im mittelalterlichen Europa. Hier stehen die berühmtesten Bauwerke
der Stadt: die Marienkirche und die Tuchhallen. Der Hauptaltar in der Marienkirche, der größte Schreinaltar in Europa,
ist ein spätgotisches Meisterwerk der Bildhauerkunst. Veit
Stoss und seine Schüler haben 21 Jahre daran gearbeitet.
Die Tuchhallen beherbergen Verkaufsstände und im Obergeschoss die Galerie der polnischen Malerei. Unterhalb der
Altstadt befindet sich eine unterirdische Touristenroute.
2.

Königliche Salzbergwerke
in Wieliczka und Bochnia

In beiden Salzbergwerken wurde Steinsalz seit dem Mittelalter bis Ende des 20. Jahrhunderts gewonnen. In Wieliczka
lagen die Lagerstätten zwischen 57 und 327 m unter der
Erde. Die unterirdischen Gänge der Salzminen sind 300
km lang und verbinden über 2000 Kammern. In Bochnia
wurden Salzlagerstätten zwischen 70 bis 300 m unter der
Erde ausgebeutet. Unter der Erde entstanden ausgedehnte
Anlagen mit Kirchen, Belüftungs-, Entwässerungs-, Beleuchtungs- und Transportsystemen. Erhalten sind Geräte,
die die Geschichte der Salzgewinnungstechnik veranschaulichen. Das Salzbergwerk in Wieliczka war eines der ersten
12 Objekte, die 1978 in die UNESCO-Liste eingetragen wur-

3.

Auschwitz-Birkenau – obóz zagłady / Auschwitz-Birkenau-Vernichtungslager

Fot .. © sp a cete ch , En ri – Foto l ia . p l , P. Fa b ija n ski

1.

Kształtem przypomina łzę otuloną pierścieniem zieleni (park Planty). Zwężeniem dotyka królewskiej siedziby na Wawelu. Otoczony wieńcem kamienic rynek
jest jednym z największych placów średniowiecznej
Europy. Wznoszą się na nim najsłynniejsze miejskie
budowle: kościół Mariacki i Sukiennice. Ołtarz główny kościoła, największy szafowy ołtarz w Europie, jest
późnogotyckim arcydziełem sztuki rzeźbiarskiej. Wit
Stwosz wraz z uczniami pracował nad nim 21 lat.
W Sukiennicach mieszczą się stoiska handlowe, a na
piętrze galeria malarstwa polskiego. Pod Starym Miastem biegnie podziemna trasa turystyczna.

3.

Auschwitz-Birkenau – obozy zagłady

Są poruszającym pomnikiem ofiar największej zbrodni w dziejach ludzkości. Obóz oświęcimski założono w 1940 r. Pod szyderczym szyldem na bramie
„Arbeit macht Frei” w komorach gazowych, z powodu nieludzkich warunków życia i pracy, straciło
tu życie co najmniej 1,2 mln osób, głównie pochodzenia żydowskiego. Na więźniach przeprowadzano makabryczne eksperymenty medyczne. Ideę zachowania obozów potomnym ku przestrodze Jan
Paweł II ujął słowami: „Oświęcim jest miejscem,
którego nie można tylko zwiedzać. Trzeba przy odwiedzinach pomyśleć z lękiem o tym, gdzie leżą
granice nienawiści”.

Auschwitz-Birkenau - Vernichtungslager

Sie sind ein erschütterndes Denkmal für die Opfer des größten Verbrechens in der Geschichte der Menschheit. Das
Konzentrationslager in Auschwitz wurde 1940 gegründet.
Unter dem höhnisch klingenden Schild über dem Tor „Arbeit macht Frei” haben hier mindestes 1,2 Mio. Menschen,
hauptsächlich jüdischer Herkunft, ihr Leben verloren, in
Gaskammern und wegen unmenschlichen Lebens- und
Arbeitsbedingungen. Die Häftlinge wurden makabren
medizinischen Experimenten unterzogen. Zur Idee, die Vernichtungslager als Mahnmal für künftige Generationen bestehen zu lassen, äußerte sich Johannes Paul II.: „Oświęcim
ist ein Ort, der nicht einfach nur besucht werden sollte. Bei
diesem Besuch sollte man mit Furcht daran denken, wo die
Grenzen des Hasses liegen.“
4.

Der Białowieża-Urwald

Die letzte Stelle in Europa, wo die Natur unteilbar regiert.
So ist der Urwald Ort der Beobachtung der Natur und wissenschaftlicher Forschung, vor allem der vom Aussterben
bedrohten Gattungen sowie ein Ort für Erholung im unmittelbaren Kontakt mit einzigartiger Natur. Im Urwald wachsen 50 m hohe Bäume, es leben dort auch majestätische
Wisente. Hier wurde die Population dieser mächtigen Tiere
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„Odkryj dotąd nieodkryte”
Kopalnia Soli Bochnia
Skarb Światowego Dziedzictwa Unesco
Zaprasza na:
Fot .. © N ig ht m an 1965 – Foto li a. p l,

Zwiedzanie trasy turystycznej z jedyną
tego rodzaju niezwykłą ekspozycją
multimedialną
Pobyty rekreacyjne w komorze Ważyn
Pobyty nocne 250 m pod ziemią
Przeprawę łodzią przez przepiękne
podziemia kopalni
Dla odważnych trasa historyczna
„Wyprawa w Stare Góry” – najstarszy,

Toruń – panorama miasta / Das Stadtpanorama von Toruń

4.

od wieków niezmieniony obszar kopalni.
Moc atrakcji w zdrowym mikroklimacie
bocheńskiej kopalni!

Puszcza Białowieska

Ostatnie miejsce w Europie, w którym niepodzielnie rządzi natura. Puszcza jest więc obszarem przyrodniczych obserwacji i naukowych badań, przede wszystkim nad gatunkami zagrożonymi wyginięciem, oraz strefą wypoczynku w kontakcie z niezwykłą przyrodą. W jej pierwotnych
lasach rosną 50-metrowe drzewa i żyją majestatyczne
żubry. To tutaj odtworzono populację tych potężnych
zwierząt, powiększając ją do ponad tysiąca żyjących na
wolności osobników. Kilka tysięcy żubrów wysłano także do ogrodów zoologicznych i zwierzyńców na całym
świecie.
5.

Średniowieczny zespół miejski Torunia

Atmosferę toruńskiej starówki tworzą średniowieczne ceglane budowle: mury obronne, pozostałości krzyżackiego zamku, kościoły, spichrze i największy w Polsce zespół
kamienic mieszczańskich. Łącznie niemal tysiąc budowli.
Miasto przegląda się w Wiśle i zachwyca niezmienionym
od stuleci układem placów i ulic. Przy jednej z nich wznosi się „Dom Kopernika”, jedna z kilku kamienic należących
do bogatej rodziny wielkiego astronoma, prawdopodobnie miejsce jego narodzin. Symboliczny dla miasta ratusz
staromiejski jest jednym z największych i najlepiej zachowanych w Europie.
6.

„Entdecke bisher Unentdecktes“
Salzbergwerk Bochnia
Der Schatz des Unesco-Welterbes

Kalwaria Zebrzydowska

Natura przeplata się tu i łączy ze stworzonymi przez człowieka miejscami modlitw. Kalwaria, z czterdziestoma kaplicami, należy do najwspanialszych miejsc kultu chrześcijańskiego w Europie. Wielkopiątkowe Misterium Męki Pań-

Lädt ein:
Besichtigung der unterirdischen Route mit
der einzigartigen Multimediaausstellung
Erholungsaufenthalt in der Kammer
„Ważyn“
Nächtliche Aufenthalte 250 m
unter der Erde
Besichtigung der unterirdischen Reichtümer
auf einem Boot
Kalwaria Zebrzydowska

wiederhergestellt und ihre Zahl auf über tausend in
der freien Wildbahn lebende Exemplare gebracht. Einige tausend Wisente aus Białowieża leben auch in
zoologischen Gärten und Tiergehegen in der ganzen
Welt.

Historische Route für Mutige: Exkursion
ins Alte Gebirge“ – ältestes, seit Jahrhunderten unverändertes Bergwerksgelände.
Viele Attraktionen im gesunden Mikroklima
des Salzbergwerks in Bochnia
Dowiedz się więcej / Mehr darüber:
Kopalnia Soli Bochnia sp. z o.o., ul. Campi 15, 32-700 Bochnia, tel./faks 48 14 615 24 60, 48 14 615 24 61
biuro@kopalnia-bochnia.pl, www.kopalnia-bochnia.pl
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5.

Mittelalterliche Stadtanlage von Toruń

Zu besonderem Flair der Toruner Altstadt tragen die mittelalterliche Backsteinbauten bei: die Stadtmauer, die Reste
der Deutschordensburg, die Kirchen, Speicher und das
polenweit größte Patrizierhäuserensemble. Insgesamt sind
es fast eintausend Bauwerke. Die Stadt spiegelt sich in der
Weichsel und entzückt mit ihrer über Jahrhunderte unveränderten urbanen Anlage. An einer der Straßen steht das
„Kopernikus-Haus“, eines der Häuser, die der Familie des
großen Astronomen gehörten, vermutlich sein Geburtshaus. Das altstädtische Rathaus – das Wahrzeichen der
Stadt – ist eines der größten und am besten erhaltenen
Rathäuser in Europa.
6.

Fot . . © p l ra n g – Foto l i a . p l ,

Zamek Królewski w Warszawie / Das Königsschloss in Warschau

Drewniany kościół w Lipnicy Murowanej i w Dębnie
Die Holzkirche in Lipnica Murowana und Dębno

skiej z inscenizacją Drogi Krzyżowej ściąga każdego roku
blisko 100 tys. wiernych. Miejscowe nazwy zmieniono, by
nadać miejscu akcenty jerozolimskie. Pojawiła się więc rzeka Cedron, Golgota i Góra Oliwna. W połowie XVII w. obraz Matki Boskiej z ołtarza w kościele opiekujących się zespołem bernardynów uznano za cudowny, przez co Kalwaria stała się celem licznych pielgrzymek.
7.

8.

Drewniane kościoły Małopolski

W Małopolsce zachowało się 125 drewnianych
obiektów wykonanych z modrzewiowych lub jodłowych pni. Najcenniejszymi dziełami sztuki ciesielskiej
są wśród nich kościoły o ścianach łączonych bez użycia gwoździ, z dachami pokrytymi gontem i wnętrzami zdobnymi w bogate polichromie, w których nierzadko zachowały się jeszcze starsze elementy wyposażenia. Na liście UNESCO jest 6 świątyń. Najstarszy w Polsce drewniany kościół z Haczowa, słynące ze
wspaniałych polichromii w Dębnie Podhalańskim i Binarowej oraz z Bliznego, Lipnicy Murowanej i niepowtarzalny architektonicznie z Sękowej.

Kościoły Pokoju w Jaworze i Świdnicy

Istniejące dwa z trzech, które po wojnie trzydziestoletniej
wznieśli protestanci za zgodą katolickiego cesarza Ferdynanda III Habsburga. Nazwano je kościołami Pokoju, bo były gestem jego dobrej woli. Mają konstrukcję szachulcową (ryglową), to znaczy drewniany szkielet i ściany wypełnione słomą zmieszaną z gliną. Ze skromną formą architektoniczną
kontrastują bogato wyposażone barokowe wnętrza. Świdnicki kościół może pomieścić 7,5 tys. osób, a jaworski –
6 tys. Ponieważ powstały w duchu pojednania, w 1989 r.
premier Tadeusz Mazowiecki i kanclerz Helmut Kohl właśnie
w świdnickiej świątyni modlili się wspólnie w intencji pojednania między narodami polskim i niemieckim oraz o pokój dla
Europy i świata.

9.

Historyczne centrum Warszawy

Powojenna odbudowa warszawskiej starówki była
przedsięwzięciem bezprecedensowym. Nigdzie na
świecie nie dokonano wcześniej tak precyzyjnej rekonstrukcji 85% dawnej tkanki miejskiej. W czasie
II wojny światowej naziści zrównali z ziemią najstarszą część Warszawy. Prace na Starym Mieście i Nowym
Kościóły Pokoju w Świdnicy i w Jaworze
Friedenskirchen in Jawor/Jauer und Świdnica/Schweidnitz

Kalwaria Zebrzydowska

Ein Ort, wo sich die Natur mit den vom Menschen geschaffenen Gebetsstationen verflicht und vereinigt. Kalwaria
gehört mit den vierzig Kapellen zu den herrlichsten Orten
des christlichen Kults in Europa. Das am Karfreitag stattfindende Mysterium der Passion Christi und die Inszenierung
des Kreuzweges locken jedes Jahr fast 100 000 Gläubige
an. Die örtlichen Namen wurden verändert, um dem Ort Jerusalemer Merkmale zu verleihen. So gibt es hier den Fluss
Cedron, Golgatha und den Ölgarten. Seit Mitte des 17. Jh.
gilt das Bildnis der Gottesmutter aus der Kirche der diesen
Wallfahrtsort betreuenden Bernhardiner als wundertätig,
wodurch Kalwaria zum Ziel zahlreicher Pilgerfahrten wurde.
7.

Friedenskirchen in Jawor/Jauer
und Świdnica/Schweidnitz

Zwei von den ursprünglichen drei Friedenskirchen, die die
Protestanten nach der Bewilligung des katholischen Kaisers
Ferdinand III. von Habsburg nach dem Dreißigjährigen Krieg
bauen ließen. Sie wurden als Friedenskirchen bezeichnet, um
seinen guten Willen zu unterstreichen. Beide sind Fachwerkbauten – sie bestehen aus einem hölzernen Skelett, dessen
Hohlräume mit einer Mischung aus Stroh und Lehm gefüllt
sind. Mit der schlichten architektonischen Form kontrastierten die üppig ausgestatteten barocken Innenräume. In
der Kirche von Schweidnitz finden 7,5 und in der Kirche von
Jauer 6 tausend Menschen Platz. Da die Kirchen als Ausdruck der Versöhnung entstanden, haben der Premierminister Tadeusz Mazowiecki und der Kanzler Helmut Kohl 1989
Kohl eben in der Schweidnitzer Kirche für die Versöhnung
zwischen dem polnischen und deutschen Volk und für Frieden für Europa und die ganze Welt gebetet.
8.

Die Holzkirchen in Kleinpolen

In Kleinpolen sind 125 Bauten erhalten, die aus Lärchenbzw. Tannenstämmen gebaut waren. Wertvollste Werke der
Zimmermannskunst sind dabei Kirchen, die ohne Nägel zu
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Ausstattungselemente erhalten. Auf der UNESCO-Liste stehen sechs solche Kirchen. So die älteste polnische Holzkirche aus Haczów, die für die herrlichen Wand- und Deckenmalereien berühmten Kirchen in Dębno Podhalańskie und
Binarowa sowie in Blizne, Lipnica Murowana und die aus
architektonischer Sicht einmalige Kirche in Sękowa.
9.

Fot .. © bz y x x – Foto l ia.p l

Hala Stulecia we Wrocławiu / Die Jahrhunderthalle in Breslau

Mieście, do których przystąpiono zaraz po ustaniu działań wojennych, ukończono w 1953 r. Rekonstrukcja
Zamku Królewskiego przypadła na lata 70. i 80. XX w.
Arkady Kubickiego odtworzono dopiero w minionej
dekadzie. Archeologowie i konserwatorzy wciąż pracują, przywracając świetność zabytkom i odkrywając
historię miasta lokowanego ponad 700 lat temu.

Zamek w Malborku / Die Burg in Malbork

Renesansowy ratusz w Zamościu / Das Renaissance-Rathaus in Zamość

verwenden, entstanden sind und mit Schindeldächern bedeckt wurden. Ihr Inneres ist häufig reich mit Wand- und
Deckenmalereien verziert und mancherorts sind auch ältere

Cerkiew w Brunarach Wyżnych i w Kwiatoniu
Orthodoxe Kirche in Brunary Wyżne und Kwiatoń
Fot.: J. Strzelecki, H. Bielamowicz

Zamek krzyżacki w Malborku

Jest najpotężniejszą gotycką warownią w Europie
i największą ceglaną budowlą na świecie, po mistrzowsku wkomponowaną w krajobraz polskiego
niżu. Zręby fortecy wznieśli Krzyżacy już w połowie
XII w. Przeniesienie z Wenecji do Malborka siedziby
Wielkiego Mistrza stało się na początku XIII w. impulsem do trwającej blisko 150 lat rozbudowy. W efekcie

Die Renaissance-Stadt Zamość

Die auf bis dahin unbewirtschafteten und unbewohnten
Gebieten entstandene Stadt Zamość war eine Verwirklichung der „idealen Stadt“. Heute ist sie ein sich dynamisch
entwickelndes Wirtschafts- und Kulturzentrum. Der italienische Architekt Bernardo Morando, der die Stadt im
Auftrag des Kanzlers und Hetmans Jan Zamoyski entwarf,
hat die Ideen der italienische Renaissance mit polnischen
Traditionen und mit den Erwartungen des Stifters gekonnt
zu verflechten verstanden. In der Altstadt von Zamość gibt
es 120 bauhistorische Objekte. Gleichzeitig ist Zamość eine
vitale Stadt, voller Galerien, Cafes und Restaurants mit klimatischen Interieurs. Auf dem Markt finden Theateraufführungen, Konzerte und namhafte internationale Festivals
statt.

Renesansowe miasto Zamość

Powstały w 1580 r. na surowym korzeniu Zamość był
urzeczywistnieniem wizji „miasta idealnego”. Dziś
jest dynamicznym centrum gospodarczym i kulturalnym. Projektując miasto na zlecenie kanclerza i hetmana Jana Zamoyskiego, włoski architekt Bernardo Morando zręcznie splótł idee włoskiego renesansu z polskimi tradycjami i oczekiwaniami fundatora. Na zamojskim starym mieście jest 120 zabytkowych obiektów.
A jednocześnie to tętniące życiem miejskie centrum,
pełne galerii, kafejek i restauracji w klimatycznych
wnętrzach. Na rynku odbywają się spektakle teatralne, koncerty i prestiżowe międzynarodowe festiwale.
11.

10.

Fot .. © ma d red u s – Fotol ia . pl

10.

Das historische Zentrum Warschaus

Der nach dem Krieg stattgefundene Wiederaufbau der
Warschauer Altstadt war ein präzedenzloses Unterfangen.
Nirgends auf der Welt wurde vorher eine derart präzise
Rekonstruktion von 85% des ehemaligen Stadtgewebes
durchgeführt. Im Zweiten Weltkrieg haben die Nazis den
ältesten Teil Warschaus dem Erdboden gleichgemacht. Die
Arbeiten in der Alt- und Neustadt, die gleich nach den letzten Kriegsereignissen in Angriff genommen wurden, dauerten bis 1953. Die Rekonstruktion des Königsschlosses fiel
auf die 70er Jahre des 20. Jahrhunderts. Die Kubicki-Arkaden wurden erst im vergangenen Jahrzehnt wiederaufgebaut. Die Archäologen und Denkmalschützer sind ständig
am Werkeln, um den Baudenkmälern ihre einstige Pracht
wiederzuverleihen und die Geschichte der vor über 700 Jahren gegründeten Stadt zu erforschen.

powstała budowla łącząca funkcje rezydencji głowy
zakonu, klasztoru i wojskowych koszar, miejsce podejmowania gości, stolica rozległego państwa i centrum dowodzenia wojennymi kampaniami. Szacuje
się, że na budowę jedynie głównego Wysokiego Zamku zużyto blisko 4,5 mln cegieł. Samo ich przygotowanie i wypalenie musiało być w XIII w. niebywałym
przedsięwzięciem logistycznym.

11.

Die Deutschordensburg in Marienburg

Die Marienburger Deutschordensburg ist die mächtigste
gotische Festung in Europa und das weltweit größte Backsteinbauwerk, das hervorragend in die umliegende Landschaft des Polnischen Tiefs eingefügt wurde. Mit dem Bau
der Festung begann der Deutsche Orden bereits Mitte des
12. Jahrhunderts. Mit der Verlegung des Sitzes des Hochmeisters von Venedig nach Marienburg am Anfang des 13.
Jh. begann der beinahe 150 Jahre dauernde Umbau der
Burg. Im Endeffekt entstand ein Bauwerk, das die Funktionen der Residenz des Ordenshöchsten, eines Klosters und
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Zamek i park w Bad Muskau (Park Mużakowski) / Schloss- und Parkanlage in Bad Muskau

Hala Stulecia we Wrocławiu

13.

Karpackie cerkwie

Są dziełem ludowych cieśli, którzy strzeliste modrzewie zmieniali w kunsztowne świątynie. Zręcznie
wkomponowane w krajobraz stanowią ucztę dla
oczu i ducha. Najstarsze pochodzą z XV w., gdy
granice Polski rozciągały się daleko na wschód,
osadzając kraj na europejskim pograniczu kulturowym i religijnym. Ich twórcy nawiązywali do monumentalnej architektury, ale o bizantyńskich korzeniach, hołdowali więc formom barokowym.
W Beskidzie Niskim zachowało się około 100 takich cerkwi z charakterystycznie spiętrzonymi dachami zwieńczonymi cebulastymi hełmami. Cztery
najstarsze świątynie, o doskonałych proporcjach,
trafiły na listę UNESCO: z Powroźnika, Brunar Wyżnych, Owczar i Kwiatonia.

einer militärischen Kaserne miteinander verknüpfte. Zudem
war es Hauptstadt eines großen Staates, das Kriegsbefehlszentrum und ein Ort, wo Gäste empfangen wurden. Es
wird geschätzt, dass allein für den Bau der Hochburg fast
4,5 Mio. Backsteine verwendet wurden. Allein die Vorbereitungsmaßnahmen und das Ausbrennen der Backsteine
muss ein einmaliges logistisches Unterfangen gewesen sein.
12.

Die Jahrhunderthalle in Breslau

Die Jahrhunderthalle in Breslau stellte hinsichtlich des verwendeten Materials und der angewandten Technologie einen Durchbruch in der Weltarchitektur dar. Ihre Schöpfer
ließen sich dabei von der Form der Hagia Sophia von Konstantinopel und von technischen Neuigkeiten inspirieren.
So entstand zu Beginn des 20. Jh. das weltweit größte Ausstellungskomplex, das von einem unter der Anleitung japanischer Gartenarchitekten kunstvoll eingerichteten Garten
umgeben ist. Die Halle ist ein mit einer Kuppel überdachter,
42 m hoher Zentralbau. Heute fungiert sie als Schauplatz
zahlreicher Kultur- und Sportevents. Seit 2009 steht vor
der Halle der europaweit größte, elektronisch gesteuerte
Springbrunnen mit 300 Wasserdüsen und 800 Leuchtpunkten. Im Sommer dient das Springbrunnenbecken als
Eislaufbahn.
13.

14.

Orthodoxe Kirchen in den Karpaten

Die Kirchen sind das Werk der örtlichen Zimmerleute, die
wahre Künstler waren und die hohen Lärchen in kunstvolle
Kirchen umzuwandeln vermochten. In die umliegende
Landschaft eingefügt sind sie ein wahrer Genuss für Auge
und Geist. Die ältesten stammen aus dem 15. Jh., als die
Grenzen Polens noch weit im Osten lagen, wodurch das

Park Mużakowski

Bezkresne łąki, majestatyczne drzewa, jeziora i rzeki,
między którymi wiją się kręte drogi, to urzeczywistniona wizja Raju na Ziemi księcia Hermanna von Pückler-Muskau. Z jego inicjatywy posadzono tutaj 800 tys.
drzew i 42 tys. krzewów, tworząc rozległy park w stylu angielskim. Nie dysponując wystarczającymi środkami do zrealizowania planów, książę pojął za żonę
starszą, ale bogatą kobietę. Mimo to utrzymanie
ogrodu doprowadziło go po kilku latach na skraj bankructwa. Nurtem przecinającej założenie Nysy Łużyckiej biegnie dziś granica państwowa. Wpisanie parku na listę UNESCO było w pewnej mierze wyrazem
uznania dla polsko-niemieckiej współpracy niezbędnej dla rewaloryzacji i utrzymania założenia.
Fot . . © a rchi wu m Parku M u ża kowski eg o

12.

Ze względu na materiał i technologię stanowiła przełom w światowej architekturze. Twórców inspirowała bryła kościoła Hagia Sophia z Konstantynopola oraz techniczne nowinki. U progu XX w. powstał największy kompleks wystawienniczy na świecie, otoczony finezyjnym ogrodem, założonym pod
kierunkiem japońskich ogrodników. Hala wznosi się
na centralnym planie, jest przykryta kopułą i mierzy
42 m wysokości. Dziś służy jako scena licznych wydarzeń kulturalnych i sportowych. W 2009 r. otwarto przed nią największą w Europie sterowaną elektronicznie fontannę z 300 wodnymi dyszami i 800
punktami świetlnymi. Zimą na tafli w niecce fontanny działa lodowisko.

Malbork

Toruń

Puszcza Bialowieska
Warszawa

Park Mużakowski
Muskauer Park
Wrocław

Zamość

Świdnica
Kraków

Bochnia
Holzkirchen im Małopolska
Wieliczka Drewniane kościoły Małopolski
Holzkirchen im Podkarpacie
Drewniane kościoły Podkarpacia

Auschwitz-Birkenau

Kalwaria Zebrzydowska

Land im kulturellen und religiösen Grenzgebiet lag. Ihre
Schöpfer ließen sich von monumentaler Architektur mit byzantinischen Wurzeln leiten und bevorzugten daher barocke Formen. Im Beskid Niski sind etwa 100 dieser Bauwerke
mit charakteristisch aufgestauten Dächern, die mit Zwiebelhelmen abschließen, erhalten. Auf der UNESCO-Liste befinden sich die vier ältesten, ideal proportionierten orthodoxen
Kirchen und zwar die von Powroźnik, Brunary Wyżne,
14.

Der Fürst-Pückler-Park Bad Muskau
Park Mużakowski

Unendliche Wiesen, majestätische Bäume, Seen und Flüsse
mit sich dazwischen windenden Wegen ist die verwirklichte Vision des Paradieses auf Erden von Fürst Hermann von
Pückler-Muskau. Er ließ hier 800 000 Bäume und 42 000
Sträucher anbauen, womit ein ausgedehnter, englischer
Park entstanden ist. Da er selbst über keine ausreichenden
finanziellen Mittel für die Verwirklichung seiner Pläne verfügte, heiratete der Fürst eine ältere, vermögende Frau.
Trotzdem führte ihn die Aufrechterhaltung des Parks nach
einigen Jahren beinahe zum Bankrott. Die heutige Staatsgrenze verläuft auf der Lausitzer Neiße, die den Park in zwei
Teile trennt. Die Eintragung des Parks in die UNESCO-Liste
war gewissermaßen eine Anerkennung der polnisch-deutschen Zusammenarbeit, die für die Revalorisierung und die
Aufrechterhaltung der Parkanlage unentbehrlich war.
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Między
karnawałem
a postem
Mieczysław Pawłowicz

Zwischen Karneval
und Fastenzeit

Nie całkiem kościelne,
ale i nie do końca świeckie. Parady i tańce
Diablada to mieszanina starych
prekolumbijskich wierzeń, w które
wkraczają Archaniołowie i zbuntowane
anioły. Barwne i kolorowe spotkamy
na ulicach boliwijskich miast.

Weder ganz kirchlich noch völlig weltlich.
Diablada-Tänze und Paraden sind eine
Verquickung alter, präkolumbianischer
Glaubensarten, in welchen Erzengel
und rebellische Engel auftreten.
Sie wandeln die Straßen der bolivianischen
Städte in ein buntes Treiben um.

La Paz trzeba zwiedzać powoli. Jeśli tylko przyspieszysz kroku, to twoje płuca przypomną ci niezbyt
przyjemną zadyszką, że jesteśmy na wysokości prawie 4 tys. m n.p.m. I o ile nie jesteś autochtonem
przywykłym do rozrzedzonego powietrza, to stąpaj
po ziemi dostojnie i powoli. Niezależnie od tego,
jakie atrakcje wabią cię tuż za rogiem. A przyznam,
że zostałem skuszony dość skutecznie. Początkowo
wydawało mi się, że diabły (czy raczej diablice), które widzę na ulicy, to efekt małej ilości tlenu. Czy
może przesadziłem z żuciem liści koki? Miejscowi
upierali się, że same liście to jedynie lekarstwo – naturalne, skuteczne i bez skutków ubocznych – pomagające przetrwać na wysokości. Dlatego upewniłem się dwa razy, gdy zobaczyłem diablice zmierzające dziarskim krokiem (o takim tempie mogłem
tylko pomarzyć) do Bazyliki Świętego Franciszka. To
jedna z najstarszych i najbardziej znanych świątyń boliwijskiej metropolii, a diablice należą do orszaku Czer-

La Paz muss langsam besichtigt werden. Wenn man
einen Schritt zulegt, meldet sich sofort die Lunge,
die nicht besonders angenehme Kurzatmigkeit erinnert dich sofort daran, dass wir uns fast 4000 Meter
über der Meeresoberfläche befinden. Und wenn du
kein Einheimischer bist,
der an die sauerstoffarme
Luft gewöhnt ist, bewege
dich lieber bedächtig und
langsam. Gleich, welche
begehrenswerten
Attraktionen du hinter der
nächsten Ecke vermutest.
Ich muss zugeben, dass
ich mit rechtem Erfolg in
Versuchung geführt wurde. Anfangs dachte ich,
dass die Teufel (oder eher
Teufelinnen), die ich auf
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wonych Diabłów Sanktuarium Matki Boskiej w pobliskiej Chuchulaya.
Bogato zdobione stroje to jeden z elementów lokalnego tańca zwanego Diablada. To jeden z najciekawszych zwyczajów boliwijskich, znany też w społecznościach peruwiańskich i ekwadorskich. Nic dziwnego. Swoje początki miał on jeszcze w czasach prekolumbijskich, kiedy tańczono ku czci inkaskich bogów. Hiszpańscy konkwistadorzy zakazali w niektórych miejscach obrazoburczych pochodów. Ale gdzieniegdzie tradycja przetrwała. Prekolumbijskich bogów zastąpiły diabły i anioły. Specyficzny pochód łączący elementy procesji, parady i teatralnego spektaklu przedstawia walkę dobra ze złem. Zło – prócz
diabłów – to siedem grzechów głównych. Zło i dobro w czasie przemarszu rywalizują ze sobą, tworząc różne formacje taneczne. Jest to widowiskowe
nie tylko ze względu na barwne stroje, ale i muzykę orkiestr dętych. Turyści nieprzywykli do wysokości doceniają także wytrzymałość uczestników Diablady. Finałowy akord to zwycięstwo Archanioła Michała nad Diabłem i fajerwerki. I choć cały korowód
startuje i kończy w kościelnych krużgankach, trudno
nazwać to wydarzeniem stricte religijnym. Mimo że
w pochodzie są figury Matki Boskiej czy Jezusa obsypywane kwiatami. Najczęściej takie pochody odbywają się przy okazji karnawału, ale w czasie Wielkiego
Postu też można spotkać na ulicach Czerwone Diabełki. Prawdziwa walka postu z karnawałem.

der Straße erblickte, Ergebnis des Sauerstoffmangels seien. Oder habe ich etwa zu viele Kokablätter gekaut? Die Einheimischen beharren darauf, die
Blätter seinen lediglich ein Medikament. Natürlich,
wirksam und ohne Nebenwirkungen sollte es dabei
helfen, den Aufenthalt in Höhenlagen gut zu überstehen. Deswegen habe ich mich lieber zweimal vergewissert, als ich die Teufelinnen sah, die forschen
Schrittes (ein solches Tempo lag für mich momentan im Bereich der Träume) zur Basilika des Heiligen Franziskus eilten. Es ist eine der ältesten und
bekanntesten Kirchen der bolivianischen Metropole
und die Teufelinnen gehören zum Gefolge der Roten
Teufel des Kultortes der Jungfrau von Chuchulaya.
Zu den Elementen des lokalen Tanzes Diablada gehören reich verzierte Trachten. Diablada gehört zu
den interessantesten bolivianischen Traditionen und
ist auch in peruanischen und ecuadorianischen Gemeinschaften bekannt, was nicht verwundernd ist.
Seine Anfänge nahm der Tanz noch in präkolumbianischer Zeit, als man ihn zwecks Ehrung der InkaGötzen ausführte. Die spanischen Konquistadoren
haben die ikonoklastischen Umzüge mancherorts
untersagt, trotzdem hat die Tradition hier und da
überleben können. Die präkolumbianischen Götzen wurden durch Teufel und Engel ersetzt. Dieser
eigenartige Umzug, der Elemente eine Prozession,
einer Parade und einer Theateraufführung miteinander verknüpft, ist eine Darstellung des Kampfes von
Gut und Böse. Das Böse wird – neben den Teufeln
– von den sieben Todessünden verkörpert. Während
des Umzugs kämpfen das Gute und Böse gegeneinander, was in diversen Tanzformen zum Ausdruck
gebracht wird. Das Ganze wirkt spektakulär, nicht
nur wegen der farbigen Trachten, beeindruckend
sind auch die den Reigen begleitenden Blasorchester. Die Touristen, die diese Höhenlagen nicht gewöhnt sind, wissen die Ausdauer der Teilnehmer
der Diablada durchaus zu würdigen. Den finalen
Höhepunkt bildet der Sieg des Erzengels Michael
über den Teufel und das imposante Feuerwerk. Und
obzwar der Umzug in den Kirchenkreuzgängen beginnt und abschließt, kann man das Ganze nicht als
einen Event strikt religiöser Natur betrachten. Obwohl daran die Figuren der Jungfrau Maria beteiligt
sind, die mit Blumen überschüttet werden. Meistens
finden derartige Umzüge in der Karnevalszeit statt,
aber auch während der Großen Fastenzeit kann man
den Roten Teufelchen auf den Straßen begegnen.
Ein echter Zweikampf der Fastenzeit mit dem Karneval eben.
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100 Kilometer Abenteuer

Sto kilometrów przygody

Bajkowe

Anna Kłossowska

Strände wie in der Karibik und ein Anglerparadies, die Burg des letzten Ostsee-Wikingers und
Schifffahrten zur Insel Bornholm – die Erholung
im Herzen des polnischen Küstenlandes gewährleistet unvergessliche Eindrücke.
Wichtigster Ort dieser im Osten Westpommerns,
im Stromgebiet der Flüsse Wieprza und Grabowa gelegenen Region ist der Kurort Darłowo,
der inmitten goldener Sandstrände liegt.

wakacje

nad Bałtykiem
Märchenhafte Ferien an der Ostsee

Plaże jak na Karaibach i raj dla wędkarzy, zamek ostatniego wikinga Bałtyku i rejsy na Bornholm – wypoczynek w sercu polskiego wybrzeża gwarantuje niezapomniane wrażenia.
Głównym punktem tego regionu położonego
we wschodniej części Pomorza Zachodniego,
w dorzeczu Wieprzy i Grabowej, jest kurort Darłowo otoczony wianuszkiem piaszczystych, złotych plaż.

Fot .: To m a sz B resz ka
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Erik und die Weiße Dame

Eryk i Biała Dama
Nad miastem dominuje gotycki Zamek Książąt Pomorskich, gdzie urodził się i spędził schyłek życia ostatni wiking Bałtyku, czyli Eryk I Pomorski, który na przełomie
XIV i XV w. rządził całą północną Europą. Po przekształconych dziś w muzeum komnatach można wyruszyć na
poszukiwanie ukrytego ponoć przez władcę skarbu albo
śladem tutejszej Białej Damy – księżnej Zofii. A potem
koniecznie trzeba wybrać się do XIV-wiecznego kościoła
Mariackiego, aby obejrzeć grobowce Eryka i innych książąt pomorskich. Darłowiacy szczycą się tym, że Darłowo
jest trzecim po Krakowie i Płocku miastem, gdzie spoczęły szczątki królów. Darłowo dysponuje luksusowymi
ośrodkami wellness & spa i mariną dla żeglarzy. Stąd też
kursują statki na duński Bornholm. Z morza można zobaczyć jedyną w Polsce latarnię morską wzniesioną na
planie prostokąta!

Dla aktywnych
Otaczające Darłowo miasta i gminy mają jeszcze więcej propozycji dla aktywnego turysty. Można tu uprawiać wędkarstwo morskie i rzeczne, sporty wodne na
Bałtyku, ale i jeziorach oraz rzekach, w tym kajakarstwo
na malowniczej Wieprzy, najpiękniejszej rzece regionu. To prawdziwe eldorado dla wędkarzy. Morze Bałtyckie, jeziora, jak Bukowo, Kopań czy Wicko, oraz rzeki od lat stanowią mekkę amatorów wędkarstwa. Darłowo to stolica wędkarstwa morskiego. Kto preferuje jazdę
konną, może zdecydować się na wypoczynek i domową

Die Stadt wird von der Burg der Pommerschen Herzöge beherrscht, wo der letzte Ostsee-Wikinger Erik I. von Pommern, der um die Wende des 14. zum 15. Jh. über ganz
Nordeuropa regierte, geboren wurde und seinen Lebensabend verbrachte. In den heute in ein Museum umgestalteten Kemenaten kann man sich auf die Suche nach dem vom
König versteckten Schatz oder nach der weißen Dame – Herzogin Sophia – begeben. Danach ist der Besuch der Marienkirche aus dem 14. Jh. ein Muss, wo man die Grabmäler
von Erik und von anderen Herzögen von Pommern besichtigen kann. Die Einwohner von Darłowo sind stolz darauf,
dass in ihrer Stadt, genauso wie in Krakau und Płock Könige
bestattet wurden. In Darłowo gibt es luxuriöse Wellness &
Spa Center und einen Segelboothafen. Man kann von hier
aus auch Schifffahrten zur Insel Bornholm machen. Von der
Ostsee aus kann man den einzigen Leuchtturm in Polen sehen, der einen viereckigen Grundriss hat!

zernen Spiele sind bei Weitem nicht so leicht, wie sie auf
den ersten Blick aussehen. Sie bieten hervorragende Unterhaltung und Gymnastik für Körper und Geist!

Sehenswertes

kuchnię w licznych gospodarstwach agroturystycznych.
W Jarosławcu natomiast trzeba wręcz skorzystać z jednego z największych w Europie kompleksów basenów
zewnętrznych i wewnętrznych z podgrzewaną wodą.
Nieopodal Darłowa w Krupach warto odwiedzić prawdziwy raj dla dorosłych i dzieci – „Leonardię”. To jedyny
tego typu park rozrywki w Polsce, a drewniane gry tylko z pozoru wyglądają na łatwe. To doskonała rozrywka dla ciała i umysłu.

Für Aktive
Die Städte und Gemeinden in der Umgebung von Darłowo haben noch mehr Angebote für aktive Touristen. Mann
kann hier sowohl in der Ostsee als auch in den Flüssen angeln, Wassersport in der Ostsee, in den Seen und Flüssen treiben und Kanufahrten auf dem malerischen Wieprza, dem schönsten Fluss in der Region unternehmen.
Es ist ein echtes Eldorado für die Angler. Die Ostsee, die
Seen Bukowo, Kopań, Wicko und andere sowie die Flüsse sind seit Jahren ein Mekka für leidenschaftliche Angler.
Darłowo ist die Hauptstadt des Ostseeangelns. Wer lieber
reiten möchte, sollte sich für einen Erholungsurlaub und
echte Hausmannskost in einem der zahlreichen agrotouristischen Bauernhöfe entscheiden. In Jarosławiec ist hingegen der Besuch einer der europaweit größten Hallen- und
Freibadanlagen mit warmem Wasser ein Muss. Nicht weit
von Darłowo, in Krupy, ist der Freizeitpark „Leonardia” – ein
echtes Paradies für Erwachsene und Kinder besuchenswert.
Es ist der einzige Freizeitpark dieser Art in Polen und die höl-

Co zobaczyć?
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We wspomnianym już Jarosławcu warto wspiąć się na
zabytkową latarnię morską z początków XIX w. Ma 51 m
wysokości i rozciąga się z niej wspaniała panorama na
Bałtyk. Amatorzy secesji odnajdą w Sławnie kilka kamieniczek w tym stylu, usytuowanych w okolicy Bramy Koszalińskiej. Na uwagę zasługuje też neogotycki kościół
św. Antoniego z Padwy, nawiązujący do wiejskich markijskich świątyń jeszcze sprzed reformacji. Bez wątpienia
warta zobaczenia jest Galeria Rybacka w Jezierzanach
(gm. Postomino). Z pasją i smakiem urządzone muzeum

In dem bereits erwähnten Ort Jarosławiec lohnt es sich, den
51 m hohen Leuchtturm vom Anfang des 19. Jh. zu erklimmen, von dem sich ein herrlicher Blick auf die Ostsee bietet. Diejenigen, die Jugendstil bevorzugen, finden in Sławno einige Häuser in diesem Baustil, sie stehen in der Nähe
des Koszalin-Tores. Bemerkenswert ist ebenfalls die neogotische, dem hl. Anton von Padua geweihte Kirche, die in ihrer Bauform, an die Dorfkirchen in der Mark vor der Reformation erinnert. Sehenswert ist zweifelsohne auch die Fischer-Galerie in Jezierzany (Gemeinde Postomino). Das mit
Leidenschaft und Geschmack eingerichtete Museum nimmt
uns auf die Reise in die Welt der Jagd auf den Kabeljau –
den König der Ostsee mit. Mann kann hier auch die Bräuche der ehemaligen Ostseefischer kennenlernen.

Unbanale Orte
In der Ortschaft Wicie, in der Gemeinde Darłowo, befindet sich der geografische Mittelpunkt der polnischen Ostseeküste. Es mangelt auch nicht an anderen interessanten
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przenosi w świat polowań na dorsza – króla Bałtyku.
Można tu poznać zwyczaje dawnych rybaków morskich.

Niebanalne miejsca
W miejscowości Wicie w gminie Darłowo znajduje
się geograficzny środek polskiego wybrzeża. Nie brak
też ciekawostek, jak najstarsza w Polsce Aleja Lipowa
w Kwasowie, licząca blisko 300 lat. Obwód pnia najstarszego drzewa wynosi 630 cm!
W Borkowie turystów przyciąga fascynujące cmentarzysko megalityczne sprzed 3500 tys. lat, a także średniowieczna osada. Tu pod okiem woja Borka można
nauczyć się garncarstwa, tkactwa czy rzucania toporem. Po tych wszystkich wrażeniach czas na pyszną rybę
z grilla i odpoczynek na białych plażach Dąbek, najmłodszego polskiego uzdrowiska. Wracając znad morza, nie
można pominąć tutejszej atrakcji – krytej strzechą, zabytkowej Chaty Rybackiej z XIX w.

Gdzie się bawić?
Z bogactwa imprez trzeba wymienić odbywające się
w Darłowie: Festiwal Media i Sztuka, Ogólnopolskie Zawody Wędkarskie „Darłowska Plaża”, Międzynarodowy
Zlot Historycznych Pojazdów Wojskowych, Bakista Cup
– Regaty po Zachodnim Szlaku Żeglarskim, Reggaenewalde Festiwal, Średniowieczne Żniwowanie w Borkowie, Ogólnopolskie Zawody Połowów z Plaży „Darłowska Plaża”, Międzynarodowy Bieg po Plaży w Jarosławcu, Łętowskie Wianki w Łętowie, Ogólnopolskie Zawody
Enduro w Malechowie.

Objekten, wie z.B. die älteste Lindenallee in Polen in Kwasowo. Sie ist fast 300 Jahre alt. Der Umfang der ältesten Linde beträgt 630 cm!
Nach Borkowo werden die Touristen von dem faszinierenden,
vor 3500 Jahren entstandenen Megalithfriedhof und von der
mittelalterlichen Siedlung angezogen. Hier kann man unter
der Aufsicht von Onkel Borek lernen, Töpfe zu machen, zu weben oder mit dem Beil zu werfen. Nach all diesen Eindrücken
ist es Zeit, sich einen köstlichen gegrillten Fisch zu genehmigen
und sich auf den hellen Stränden in Dąbki, dem jüngsten polnischen Kurort, zu erholen. Auf der Rückkehr vom Strand ist
eine weitere hiesige Attraktion ein Muss – die mit Strohdach
gedeckte, historische Fischerhütte aus dem 19. Jahrhundert.

Unterhaltung
Unter den zahlreichen Veranstaltungen in Darłowo sind nachstehende besonders empfehlenswert: das Festival Medien und Kunst, Polnischer Anglerwettbewerb „Darłowska Plaża”, Internationales Militärfahrzeugtreffen, Bakista
Cup – Regatta durch die Westliche Seglerroute, Reggaenewalde Festival, Mittelalterliches erntefest in Borkowo, Polnischer Strand-Anglerwettbewerb „Darłowska Plaża”, Internationaler Strandlauf in Jarosławiec, das Kranzfest in Łętowo, Polnischer Wettbewerb Enduro in Malechowo.
Nad całym rejonem czuwa DARLOT – Darłowska Regionalna Organizacja Turystyczna: aktywna również na portalach społecznościowych:
Die ganze Region wird von DARLOT betreut – Darłower Regionale Touristenorganisation:www.darlot.pl, auch auf Facebook und Twitter zu besuchen.
darlot.pl
darlot_pl
www. darlot.pl
Facebooku i Twitterze.
Centrum Obsługi Turystycznej
Zentrum für Touristen-Service
ul. Powstańców Warszawskich 51, 76-150 Darłowo
tel. 519 30 30 32, e-mail: cot@darlot.pl
Regionalne Centrum Obsługi Turystycznej
Regionales Zentrum für Touristen-Service
ul. Dworcowa 4, 76-100 Sławno
tel. 519 30 30 31, e-mail: rcot@darlot.pl
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Błądzi historia

po żnińskim powiecie

Wystawa Średniowiecznych Machin Oblężniczych w Wenecji
Ausstellung der mittelalterlichen Belagerungsmaschinen in Wenecja
Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji / Das Schmalspurbahnmuseum in Wenecja

sozusagen wie dem Zipfel am Rock ihrer Mutter. Er hat es wohl
verstanden, ihre Sprache mit ihnen zu sprechen. Am wichtigsten
war aber, dass er sie alles anfassen ließ. Und wenn man in der kleinen Lok klettern kann, um an der Bimmelstrippe zu ziehen, sich im
Güterwagen drängen, die Schranke eigenhändig hochziehen und
dann herunterlassen kann, die Spurbreite der Gleise der Schmalspurbahn mit jener der normalen Bahn vergleichen kann und eine
Weiche stellen darf, dann sind die kompliziertesten Schemen auf
den Tafeln kein Hindernis mehr.

Mittelalterliche Belagerungsmaschinen

Im Kreise Żnin wandert Geschichte umher
Lekcje historii dla trzecioklasistów z podstawówki z pozoru mogą wydawać się karkołomnym przedsięwzięciem. Jednak w podżnińskiej Wenecji i w Biskupinie okazały się
świetną zabawą, z tempem godnym przygodowego filmu i atrakcjami, bijącymi na głowę niejeden europejski park rozrywki z wyszukanym programem.

Der Gedanke an Geschichtsunterricht unter freiem Himmel für
Kinder aus der dritten Grundschulklasse war für mich zunächst
eine Herausforderung. Derweil erwies er sich in den Nachbarorten von Żnin – Wenecja und Biskupin – als sehr unterhaltsam. Er hat ein Tempo entwickelt, dessen sich kein Abenteuerfilm schämen würde und um die Attraktionen hätte uns so
mancher europäische Freizeitpark mit ausgesuchtem Angebot beneiden können.

Skansen kolei wąskotorowej

Schmalspurbahn-Freilichtmuseum

Zaczęliśmy wcale nie chronologicznie, bo w skansenie kolei
wąskotorowej w Wenecji. Dyrektor Michał Woźniak przyjechał do nas specjalnie ze Żnina na 930 rano, żeby osobiście
przeprowadzić lekcję muzealną przy starej stacji kolejowej.
Dzieci szły za nim jak za przysłowiową niegdyś „panią matką”. Z pewnością trafiał do nich prostym słowem, ale najważniejsze było to, że pozwalał wszystkiego dotknąć. A jeśli moż-

Wir hielten uns gar nicht an die Chronologie, wir begannen den
Unterricht nämlich im Freilichtmuseum der Schmalspurbahn in Wenecja. Der Museumsleiter, Michał Woźniak kam eigens aus Żnin zu
uns angereist, denn sein Büro liegt in der Nähe des Marktes von
Żnin und die Artefakte befinden sich an der ehemaligen Bahnstation. Er kam um 930, um den Museumsunterricht persönlich durchführen zu können. Die Kinder liefen ihm brav nach, sie folgten ihm

na wspiąć się po przyrządach lokomotywki, żeby poruszyć
cięgło dzwonka, stłoczyć w wagonie towarowym, podnieść
własnoręcznie, a potem opuścić szlaban, porównać rozstaw
torów wąskich z normalnymi i przestawić kolejową zwrotnicę, to nawet najbardziej skomplikowane schematy na planszach nie są straszne.

Średniowieczne machiny oblężnicze
Nie przebrzmiał jeszcze w uszach gwizd parowozu, gdy stanęliśmy pod murami weneckiego zamku. Naszym celem była
zaaranżowana na tle ruin wystawa średniowiecznych machin
oblężniczych, jedna z największych tego typu w Europie. Zrekonstruowane w skali 1:1 machiny wzbudziły zainteresowanie, ale opowieści o nich nie zapadłyby dzieciom tak dobrze
w pamięć, gdyby nie zminiaturyzowany trebusz i urządzona na skraju ekspozycji strzelnica. Nie było dziewczynki ani
chłopca, którzy nie chcieliby oddać strzału. Zabawa była tym

Der Pfiff der Dampflok ist kaum verklungen, da standen wir schon
vor den Mauern der Burg in Wenecja. Wir wollten die Ausstellung
der mittelalterlichen Belagerungsmaschinen sehen, die vor dem
Hintergrund der Ruine arrangiert wurde. Übrigens ist es eine der
größten Ausstellungen dieser Art in Europa. Die im Maßstab 1:1 rekonstruierten Geräte haben zwar das Interesse der Kinder geweckt,
sie wären ihnen aber nicht so gut im Gedächtnis haften geblieben,
Klasycystyczny pałac w Lubostroniu / Das klassizistische Palais in Lubostron
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Miasteczko western Silverado City / Städtchen Western Silverado City

ciekawsza, że trzeba było wcześniej naciągnąć powróz i załadować kamień do przypominającego procę skórzanego
mieszka. Choć w trzeciej klasie prawa fizyki nie są jeszcze na
lekcjach formułowane, tu widoczne były gołym okiem. Kolejka na strzelnicy zburzyłaby rytm naszej zabawy. Ale do tego
nie doszło, bo oczekujących uzbrojono w woreczki wypełnione sianem i dzieci przystąpiły do pojedynków na położonej na ziemi belce. Zdawałoby się, że potyczka rzecz rycerska
i wciągnie głównie chłopców, jednak dziewczynki walczyły
z nie mniejszym zacięciem.

W biskupińskiej chacie sprzed 3 tys. lat
Przejazd kolejką z Wenecji do Biskupina zajął kilkanaście minut. Wypełniły je wspomnienia turniejowych emocji. Ale zanim wygasły, machina czasu zawirowała po raz kolejny, przenosząc nas do wnętrza biskupińskiej chaty sprzed 3 tys. lat.
Płonące ognisko, przygotowywane na kamieniu podpłomyki z mąki mielonej żarnami, podkreślały autentyczność. Nawet stwierdzenie prowadzącej lekcję dziewczyny, że mieszka w chacie z mężem od tak dawna, nie wydało się młodym
słuchaczom dziwne. Padły jednak trudne pytania. – A pani
rodzice też tu mieszkali? – Tak – padła zdecydowana odpowiedź. – I pani się tu urodziła? – Tak. – A jak tu się można
urodzić, skoro nie ma szpitala? To był twardszy orzech do
zgryzienia niż pytanie „Skoro nie znacie szkła, to skąd ma
pani okulary?”, które można było zbyć odpowiedzią o przybywających z daleka kupcach i ich magicznych towarach.
Jednak sugestywna atmosfera zrobiła swoje i dopiero w autokarze dzieci podjęły dyskusję, po której, wcale nie jednogłośnie, uznały, że było to tylko udawanie.

Pałuki pełne historii
Na Pałukach, na pograniczu Wielkopolski i Kujaw, byliśmy
w środku tygodnia, poza turystycznym sezonem. A było ciekawie. Nie wykorzystaliśmy też wielu innych miejsc historycznych związanych z różnymi epokami, jak choćby żnińskiej baszty, pałacu w Lubostroniu, miasteczka westernowe-

wann da nicht die Miniatur einer Blide und der Schießstand am
Rande der Ausstellung gewesen wären. Ob Mädchen oder Junge,
alle wollten unbedingt einen Schuss abgeben. Das Spiel war umso
spannender, als man vorher das Bändel spannen und einen Stein
in ein Ledersäckchen stecken musste, es war eine Art Steinschleuder. Obwohl physikalische Gesetze in der dritten Klasse noch kein
Bestand des Unterrichts sind, konnten sie hierbei mit dem bloßen
Auge beobachtet und wahrgenommen werden. Eine Stehschlange am Schießstand hätte den Rhythmus unseres Spiels gestört.
Dazu kam es jedoch nicht, weil die Wartenden mit Heusäckchen
gewappnet wurden und die Kinder beteiligten sich an Zweikämpfen auf einem auf der Erde liegenden Balken. Man könnte meinen,
dass Duelle eine Rittersache seien und dass sich nur die Jungs dafür
begeistern würden. Falsch gedacht! Die Mädchen kämpften nicht
weniger verbissen als die Jungen.

In einer dreitausend Jahre alten Hütte in Biskupin
Die Bahnfahrt von Wenecja nach Biskupin dauerte etwas über
zehn Minuten. Gesprochen wurde nur über die Turniererlebnisse.
Bevor die Emotionen jedoch erloschen, wurde die Zeitmaschine
abermals betätigt und brachte uns geschwind dreitausend Jahre
in die Vergangenheit zurück und zwar ins Innere einer Biskupiner
Hütte. Loderndes Lagerfeuer und auf Steinen gebackene Fladenbrote aus Mehl, das durch Zerstampfen des Getreides in Mörsern
vor den Augen der Kinder entstand, unterstrichen die Authentizität des Ganzen. Es erschien den Kindern gar nicht eigenartig, als
das Mädchen sagte, dass es schon lange mit ihrem Mann in dieser
Hütte lebe. Es fielen jedoch schwierige Fragen: „Haben Ihre Eltern
auch hier gelebt? – „Ja“ – fiel eine entschiedene Antwort. „Und Sie
wurden hier geboren?“ – „Ja“. – „Wie kann man den hier geboren
werden, wenn es hier gar kein Krankenhaus gibt?“ – Da hatte die
Gefragte eine bedeutend härtere Nuss zu knacken, als bei der Antwort auf die Frage: „Woher haben Sie dann die Brille, wenn ihr gar
kein Glas kennt?“ Denn diese Frage könnte man ausweichend beantworten und etwas über die aus der Ferne anreisenden Kaufleute
und ihre magischen Waren erzählen. Die suggestive Atmosphäre
wirkte aber und die Kinder haben erst im Bus wieder zu diskutieren
Rodzinny Park Rozrywki Zaurolandia / Familienvergnügungspark Saurierland

go Silverado City czy Rodzinnego Parku Rozrywki Zaurolandia, którego program odwołuje się zarówno do naukowej
wiedzy, jak i wyobrażeń o Ziemi w czasach, gdy władały nią
dinozaury. Łatwo też sobie wyobrazić, jak atrakcyjna może
być wizyta w regionie, gdy odbywają się festyny archeologiczne, średniowieczne jarmarki czy historyczne inscenizacje, jakich nie brak w kalendarzu imprez żnińskiego powiatu. Tym bardziej, że wszystko dzieje się pośród malowniczych
lasów, łąk i jezior.

Dzieje się...
(wybrane wydarzenia na terenie powiatu żnińskiego)
MAJ
1-3 V		 – Międzynarodowy Zlot Miłośników Kolei Wąskotorowych, Żnin-Wenecja
1-3 V		 – Archeologiczna Wiosna, Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
2, 16 V		 – Wenecka Noc z Parowozami, Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji
22-24 V		 – Zlot Samochodów Amerykańskich i Zabytkowych, Silverado City, Bożejewiczki
CZERWIEC
4-7 VI		 – Weekend z Epoką Kamienia, Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
5-7 VI		 – Zlot Motocykli (Harley Davidson i innych), Silverado City, Bożejewiczki
5-7 VI		 – Łabiszyńskie Spotkania z Historią „Kierunek Berlin”, Łabiszyn
13 VI		 – Wenecka Noc z Parowozami, Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji
19-20 VI – Drewno i Drzewa w Pradziejach, Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
26 VI 		 – XXI Konkurs Pojazdów Konnych, Pałac Lubostroń
LIPIEC
5 VII		 – Zawody Western i Rodeo, Silverado City, Bożejewiczki
11 VII		 – Wenecka Noc z Parowozami, Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji
11-12 VII – VII Biskupiński Turniej Łuczniczy, Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
23 - 26 VII – XIV Festiwal „Muzyka w Świetle Księżyca”, Pałac Lubostroń
SIERPIEŃ
15 VIII		 – Wenecka Noc z Parowozami, Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji
15-16 VIII – Plener Ceramiczny, Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
30 VIII		 – Gry i Zabawy, Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
WRZESIEŃ
12-20 IX – XXI Festyn Archeologiczny „Smaki W Przeszłości”, Muzeum w Biskupinie
19 IX 		 – Wenecka Noc z Parowozami, Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji
19-20 IX – XL Zjazd Twórców Ludowych, Jarmark Sztuki Ludowej i Przegląd 		
		 Gawędziarzy Ludowych „Jesień na Pałukach”, Żnin
Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji / Das Schmalspurbahnmuseum in Wenecja

begonnen. Und danach stellten sie fest – aber keinesfalls einstimmig – das das alles nur so als ob gewesen sei.

Pałuki voller Geschichte
In Pałuki, an der Grenze zwischen Großpolen und Kujawien waren
wir mitten in der Woche, außerhalb der Touristensaison. Und es
war interessant. Wir haben viele Orte, die irgendetwas mit der Geschichte zu tun haben, nicht verwerten können, wie zum Beispiel
die Bastei in Żnin, den Palast in Lubostroń, das Western-Städtchen
Silverado City und den Familienfreizeitpark „Zaurolandia“, das
nicht wissenschaftliche Fakten darlegt, sondern auch Ansichten darüber vorstellt, wie die Erde zu Lebzeiten der Dinosaurier ausgesehen haben konnte. Man kann sich auch ohne Weiteres vorstellen,
wie interessant die Besuche der Orte in der Region sind, wenn dort
archäologische Feste, mittelalterliche Jahrmärkte oder historische
Inszenierungen stattfinden, der Żniner Veranstaltungskalender ist
voll davon. Und all das passiert inmitten der malerischen Wald-,
Wiesen und Seenlandschaft.

Es ist viel los...
(Ausgewählte Events im Kreis Żnin)
MAI
1.-3. V.		 – Internationales Treffen der Schmalspurbahnliebhaber, Żnin-Wenecja
1.-3. V.		 – Archäologischer Frühling, Archäologisches Museum in Biskupin
2., 16. V. – Lok-Nacht in Wenecja, Schmalspurbahnmuseum in Wenecja
22.-24. V. – Treffen der Amerikanischen und Historischen Fahrzeuge, Silverado City,
		 Bożejewiczki
JUNI
4.-7. VI.		 – Steinzeit-Wochenende, Archäologisches Museum in Biskupin
5.-7. VI . – Motorradtreffen (Harley Davidson und andere Silverado City, Bożejewiczki
5.-7. VI . – Begegnungen mit der Geschichte in Łabiszyn „Richtung Berlin”, Łabiszyn
13. VI.		 – Lok-Nacht in Wenecja, Schmalspurbahnmuseum in Wenecja
19.-20. VI. – Holz und Bäume in der Urgeschichte, Archäologisches Museum in Biskupin
		 – XXI. Pferdewagen-Wettbewerb, Palast in Lubostroń
26. VI. 		 – XXI. Pferdewagen-Wettbewerb, Palast in Lubostroń
JULI
5 .VII.		 – Western- und Rodeo-Wettbewerb, Silverado City, Bożejewiczki
11. VII.		 – Lok-Nacht in Wenecja, Schmalspurbahnmuseum in Wenecja
11.-12. VII. – VII. Biskupiner Turnier im Bogenschießen, Archäologisches Museum in Biskupin
23.- 26. VII. – XIV. Festival „Musik im Mondschein”, Palast in Lubostroń
AUGUST
15. VIII.		 – Lok-Nacht in Wenecja, Schmalspurbahnmuseum in Wenecja
15.-16. VIII. – Keramik-Pleinair, Archäologisches Museum in Biskupin
30. VIII.		 – Spiel und Unterhaltung, Archäologisches Museum in Biskupin
SEPTEMBER
12.-20. IX. – XXI. Archäologische Festtage „Genüsse der Vergangenheit”, Museum in
		 Biskupin
19. IX. 		 – Lok-Nacht in Wenecja, Schmalspurbahnmuseum in Wenecja
19.-20. IX. – XL Treffen der Volkskunstschaffenden, Volkskunst-Jahrmarkt und Treffen der
		 Volkssagenerzähler „Herbst in Pałuki”, Żnin
Powiat żniński ma świetną witrynę w internecie (także
z platformą mobilną): www.znin.pl oraz www.it.znin.pl
Ciekawe informacje są także zamieszczone na stronach regionalnych:
www.visitkujawsko-pomorskie.pl
Der Kreis Żnin hat eine vortreffliche Internet-Vitrine
(auch mit einer Mobilplattform): www.znin.pl und www.it.znin.pl
Interessante Informationen finden Sue auch auf regionalen Webseiten:
www.visitkujawsko-pomorskie.pl

www.znin.pl

www.it.znin.pl
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Plac zabaw w Parku Zdrojowym / Kinderspielplatz im Kurpark

Rabka-Zdrój
– kurort na cztery pory roku

Paweł Wroński

Rabka-Zdrój

Die von den Wäldern der Gebirgsketten Gorce und Beskid
Wyspowy umhüllte Ortschaft Rabka hat ein einmaliges Mikroklima und eine für den menschlichen Organismus sehr
günstige Lage: 500-560 m üdM. Außerdem verfügt der Ort
über reiche, europaweit solehaltigste Mineralquellen, die
im örtlichen Gradierwerk und der anliegenden Mineralwasser-Trinkhalle genutzt werden.

Miasto Dzieci Świata

Die Stadt der Kinder der Welt

Sławę przyniosła uzdrowisku specjalizacja w leczeniu dzieci. To
z myślą o nich wystawiono przed stacją kolejową pomnik Świętego Mikołaja. Kojarząca się z upominkami postać nastraja najmłodszych pozytywnie, a to już połowa sukcesu, zarówno jeśli
odwiedzają Rabkę dla zdrowia, jak i tylko po to, by odpocząć.
Przy Deptaku Zdrojowym znajduje się bajecznie kolorowa fontanna ze słoniami. Dobrą zabawę oferuje bogaty w atrakcje Rodzinny Park Rozrywki „Rabkoland”, na którego terenie znajduje
się Muzeum Orderu Uśmiechu. Rabka szczyci się tytułem „Miasto Dzieci Świata”, nadanym na wniosek Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu. Ba, nawet herb uzdrowiska składa się
po połowie ze słonecznej tarczy i roześmianej dziecięcej buzi.

Berühmt wurde der Kurort durch die Spezialisierung in der Heilbehandlung von Kindern. Den Kindern ist auch das vor dem Bahnhof
aufgestellte St.-Nikolaus-Denkmal gewidmet, denn die Figur, bei der
man sofort an Geschenke denkt, stimmt die Jüngsten positiv – das
beschleunigt wiederum die Genesung und ist somit bereits die Hälfte
des eingeplanten Erfolgs, ganz gleich, ob die Kinder zur Behandlung
oder nur zur Erholung nach Rabka kommen. Und im Kurpark gibt
es einen märchenhaft bunten Elefanten-Springbrunnen. Für gute
Unterhaltung sorgt auch der Familienfreizeitpark „Rabkoland” mit
zahlreichen Attraktionen und dem Museum „Orden des Lächelns“.
Rabka trägt den ehrenvollen Titel „Stadt der Kinder der Welt”, der dem
Ort vom Internationalen Kapitel des Ordens des Lächelns verliehen
wurde. Sogar das Wappen des Kurortes besteht zur Hälfte aus einer
Sonne und zur Hälfte aus einem lachenden Kindergesicht.

Myli się zdecydowanie ten, kto pomyśli, że czas w Rabce-Zdroju upływa jedynie na leczniczych zabiegach. Kurort jest centrum
aktywnego wypoczynku. Zimą można tu jeździć na nartach lub
desce, na łyżwach i sankach. A gdy zejdą śniegi, można wyruszać na szlaki piesze i rowerowe. Młodzież zaprasza Skate i Trial
Park z wydzielonym torem do nauki jazdy na wózkach inwalidzkich. Znajdują się na nim bariery, z jakimi trzeba się borykać

Artyści i rzemieślnicy

- ein Kurort für vier
Jahreszeiten

Otulona lasami Gorców i Beskidu Wyspowego Rabka ma wyjątkowy mikroklimat i korzystne dla zdrowia położenie na wysokości 500-560
m n.p.m. Z bogatych źródeł tryskają obficie jedne z najsilniejszych solanek w Europie, wykorzystywane w miejscowej Tężni połączonej z Pijalnią
Wód Mineralnych.

Centrum aktywnego wypoczynku

w codziennym życiu. W Parku Zdrojowym, prócz placów zabaw, kortów tenisowych i ścieżki zdrowia, jest
też siłownia na wolnym powietrzu.

Zentrum für aktive Erholung
Diejenigen, die der Meinung sind, dass der Aufenthalt in RabkaZdrój nur aus Heilbehandlungen besteht, täuschen sich, denn der
Kurort ist auch ein Zentrum für aktive Erholung. Im Winter kann
man hier Ski, Snowborad oder Schlitten fahren oder aber auch
Schlittschuh laufen. Und wenn es mit dem Schnee vorbei ist, gibt

Miejscowe galerie zapraszają wszystkich gości, bez
względu na wiek. Można w nich kupić oryginalne wyroby rękodzielnicze. A co ciekawsze, prowadzący je
artyści i rzemieślnicy, prowadzą warsztaty, podczas
których można zgłębiać tajniki ich sztuki. W galeriach
możemy zobaczyć drewniane rzeźby, wyroby ceramiczne i garncarskie, obrazy malowane na szkle, hafty, przedmioty wykonane z bibuły.

Perły architektury
Zabytkowe wille, nowoczesne sanatoria oraz modernistyczne budowle, które pojawiły się w okresie
międzywojennym XX w., tworzą niepowtarzalny klimat. Jednym z najcenniejszych zabytków architektury w regionie jest Kościół św. Marii Magdaleny,
który został wzniesiony w 1606 roku. W jego wnętrzu znajdują się organy z 1778 r., zaliczane do jednych z najcenniejszych w Polsce. Warto wybrać się
na koncert, gdyż zabytkowe organy mają wyjątkowy
dźwięk, a świątynia znakomitą akustykę. Dziś w Kościółku mieści się Muzeum im. Władysława Orkana,
prezentujące lokalne tradycje oraz kulturę ludową.
W swoich zbiorach Muzeum posiada jedną z większych w Polsce kolekcję świątków ludowych.

fot . J a n C ie pl i ński
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Rabka jest urokliwym miejscem Polskich Gór,
którego zakątki spełniają oczekiwania najbardziej wymagających gości.
Urząd Miejski w Rabce-Zdroju
ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka-Zdrój
tel. 18 26 76 440, fax 18 26 77 700

www.rabka.pl

Skate i Trial Park / Skate und Trial Park
es hier zur Genüge Wander- und Radwege. Jugendlichen stehen der Skateund der Trial Park mit einer separaten Bahn zur Verfügung, auf der man
Rollstuhlfahren üben kann und zwar wurde die Rollstuhlbahn mit Hindernissen versehen, welche die Rollstuhlfahrer jeden Tag zu überwinden haben.
Im Kurpark gibt es neben Kinderspielplätzen, Tennisplätzen und Gesundheitspfaden auch die Möglichkeit, Fitness unter freiem Himmel zu treiben.

Künstler und Handwerker
Die örtlichen Galerien laden alle, Groß und Klein, ein. Man kann dort authentische Kunstgewerbeerzeugnisse kaufen und die Künstler, die Galeriebesitzer sind, laden auch zu Workshops ein, bei welchen man die Geheimnisse
ihrer Kunst kennenlernen kann. In den Galerien werden geschnitzte Holzfiguren, keramische- und Töpfererzeugnisse, auf Glas gemalte Bilder, Stickereien und Gegenstände aus Seidenpapier angeboten.

Perlen der Architektur
Ein besonderes Flair verleihen dem Ort historische Villen, moderne Sanatorien und modernistische Bauten aus der Zwischenkriegszeit im 20. Jahrhundert. Zu den wertvollsten Baudenkmälern der Region zählt die 1606
erbaute Kirche der Maria Magdalena. Ihr Inneres birgt eine Orgel aus dem
Jahr 1778, die als eine der wertvollsten in Polen gilt. Es lohnt sich, ein
Orgelkonzert zu besuchen, da die historische Orgel einen einmaligen Klang
und die Kirche eine hervorragende Akustik hat. Heute beherbergt die Kirche
das Władysław-Orkan-Museum, wo lokale Traditionen und volkstümliche
Kultur vorgestellt werden. Das Museum verfügt über eine der landesweit
größten Sammlungen von aus Holz geschnitzten Heiligenfiguren.
Rabka ist ein reizvoller Ort in den Polnischen Bergen und jeder Winkel
sorgt hier dafür, dass die Erwartungen – auch der anspruchsvollsten
Gäste – erfüllt werden.
Tężnia Solankowa i Pijalnia Wód Mineralnych / Gradierwerk und Mineralwasser-Trinkhalle
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ARIES HOTEL & SPA
Wyjątkowy hotel wellness położony w samym sercu Zakopanego,
z widokiem na Tatry. Alpejski styl, polska gościnność, wyśmienita
kuchnia. Dla rodzin i dla biznesu. Na gości czeka 99 pokoi
i apartamentów, basen termalny, największe jacuzzi pod Giewontem,
strefa wellness z gabinetami Dr Irena Eris Beauty Partner, doskonale
wyposażone centrum konferencyjne, restauracja Halka i Park Rzeźb.

Einmaliges Wellness-Hotel mitten im Herzen von Zakopane, mit Blick
auf die Tatra. Alpiner Stil, polnische Gastfreundlichkeit, herausragende
Küche. Für Familien und für Geschäftsleute. Auf die Gäste warten
99 Zimmer und Suiten, ein Thermalbad, größter Whirlpool unterm
Giewont, Wellness-Bereich mit Schönheitssalons Dr. Irena Eris Beauty
Partner, hervorragend ausgestattetes Konferenzentrum, Restaurant
Halka und Skulpturenpark.

ARIES Hotel & SPA
ul. M. Zaruskiego 5 (tuż przy Krupówkach)
34-500 Zakopane
www.hotelaries.pl

Besuchenswerte Orte

Miejsca warte odwiedzenia

Informacje praktyczne
Twierdza Modlin sąsiaduje bezpośrednio z lotniskiem w Modlinie i drogą
krajową nr 7. Dogodny dojazd zapewniają Koleje Mazowieckie
(stacja Modlin). Więcej informacji oraz przewodniki i mapy do pobrania na:
www.nowydwormaz.pl
Praktische Infos
Die Festung Modlin liegt in unmittelbarer Nähe des Flughafens in Modlin
und der Landesstraße Nr. 7. Günstige Anfahrt gewährleisten auch Koleje
Mazowiecie (Masowische Bahn, Bahnstation Modlin). Mehr Infos sowie
Reiseführer und Karten zum downloaden auf:
www.nowydwormaz.pl

Twierdza Modlin
na sto sposobów
FESTUNG MODLIN AUF HUNDERTLEI WEISE EROBERBAR

Die landesweit größte Festung liegt fast im Herzen
Polens. Die Festung Modlin, denn von ihr ist hier
die Rede verlockt nicht nur mit ihrer einmaligen
Architektur und malerischer Lage, sondern auch mit
dem Reichtum der zu entdeckenden Geschichte.

„W ciemności”. We wspomnianym Spichlerzu powstawały
zdjęcia do „Cudzoziemca” ze Stevenem Seagalem. Także jeden
z odcinków popularnego „Ojca Mateusza” powstawał niedawno w scenerii tutejszej carskiej pralni, a swoje teledyski nagrywali tu m.in. Monika Brodka, Urszula czy Stachursky.

Śladami kultur
Historia Twierdzy Modlin na dobre zaczęła się w 1806 r. od
rozkazu samego Napoleona. Do dziś zachowała się kwadratowa wieża artyleryjska (reduta), którą podobno sam zaprojektował. Warto jednak wiedzieć, że już w XVII w. pierwsze umocnienia u ujścia Narwi do Wisły (na tzw. Wyspie
Szwedzkiej, na której znajduje się Spichlerz) budowali Szwedzi w czasie Potopu. Nie brakuje w dziejach tego miejsca
jeszcze bardziej egzotycznych wątków, jak Wieża Tatarska,
którą zamieszkiwali żołnierze z Kaukazu. Większość budynków – w tym najdłuższy w Europie, czyli ponad dwukilometrowe koszary – jest dziełem Rosjan.

Auf den Spuren der kultur
Die Geschichte der Festung Modlin begann 1806 mit dem persönlichen
Befehl Napoleons. Bis heute ist der viereckige Artillerieturm (Redoute)
erhalten, die er selbst entworfen haben soll. Wissenswert ist es jedoch,
dass die ersten Befestigungen bereits im 17. Jh. an der Mündung des
Narew in die Weichsel (auf der sog. Schwedischen Insel, auf der sich
der Speicher befindet) die Schweden während der sog. Schwedischen
Sintflut gebaut haben. In der Geschichte dieses Ortes mangelt es nicht
an exotischeren Motiven, wie der Tataren-Turm, der von kaukasischen
Soldaten bewohnt war. Die meisten Bauwerke – darin das längste in Europa – die über zwei Kilometer lange Kaserne sind das Werk der Russen.

Śladami niedźwiedzicy
W Twierdzy Modlin mieszkała Baśka Murmańska, niedźwiedzica polarna, która miała nawet okazję salutować Piłsudskiemu.
Dziś ma tu swój specjalny szlak dla rodzin z dziećmi, które przemierzają dawne wojskowe miasteczko, szukając ukrytych misiów za pomocą mapy i rymowanych wskazówek.

Auf den Spuren der Bärin
In der Festung Modlin wohnte einst Baśka Murmańska, eine Polarbärin, die sogar die Gelegenheit hatte, Piłsudski zu salutieren. Heute gibt
es hier auch eine extra nach ihr benannte Wanderroute für Familien
mit Kindern, die das alte Armeestädtchen durchstreifen und nach versteckten Teddybären mit Hilfe einer speziellen Karte und gereimter Hinweise suchen.

Na wodzie i na rowerze
Trzy okoliczne rzeki sprzyjają odkrywaniu Twierdzy Modlin
z wody. To idealne miejsce na spływ kajakowy lub rejs widokowy katamaranem nowodworskiego WOPR-u. W marcu ma
ruszyć bezpłatna wypożyczalnia rowerów. To idealna propozycja dla aktywnych.

Aus dem Wasser und per Fahrrad
Die drei in der Nähe fließenden Flüsse begünstigen die Entdeckung der
Festung Modlin aus dem Wasser. Es ist ein idealer Ort für Kanutouren oder für eine Besichtigungs-Spazierfahrt mit dem Katamaran der
Wasserstation WOPR in Nowy Dwór. Ab März soll es hier eine unentgeltliche Fahrradausleihe geben. Es ist ein idealer Vorschlag für Aktive.

Śladami filmów
Twierdzę Modlin pokochali filmowcy. Jest ona tłem dla wielu kultowych produkcji polskich – od „CK Dezerterów” po

Auf den Spuren der Filme
Die Festung Modlin lieben die Filmemacher. Sie war Kulisse für mehrere
polnische Kultfilme, wie „K.u.K. Deserteure” oder „In Darkness”. Im bereits erwähnten Speicher wurden die Aufnahmen zum Film „The Foreig-

Fot . Gr zeg o r z S o ko ł owsk i, D a m ia n O chta b iń sk i

Niemal w samym sercu Polski znajduje się
największa w kraju forteca. Twierdza Modlin, bo o niej mowa, kusi nie tylko unikalną
architekturą i malowniczym położeniem,
ale też bogactwem historii do odkrycia.

Fot . D a m i a n O ch ta b iń sk i
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ner „ mit Steven Seagal gedreht. Kürzlich entstand auch eine Folge
der beliebten Serie „Ojciec Mateusz” (Pater Matthäus) in der Szenerie
der hiesigen Kaiserlichen Wäscherei, ihre Teledisk-Aufnahmen machten hier auch u.a. Monika Bródka, Urszula und Stachursky.

Centrum Informacji Turystycznej / Touristeninformationszentrum
ul. Baśki Murmańskiej 164, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki (Modlin Twierdza), tel./faks + 48 22 713 32 79, e-mail: 3rzeki@3rzeki.pl
Więcej o Twierdzy Modlin / Mehr zur Festung Modlin: www.3rzeki.pl, www.baskamurmanska.pl
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Miejsce

Michał Rembas

Am „Schlesischen Meer”

Sława jest niewielką turystyczną miejscowością położoną w południowej części województwa lubuskiego na Pojezierzu Sławskim.
Lokalizacja miasta jest niebywale malownicza, ponieważ otaczają je liczne skupiska lasów oraz jezior. Miasteczko położone jest nad
Jeziorem Sławskim liczącym 854 ha. Warto dodać, iż wszystkie naturalne zbiorniki gminy
Sława należą do najstarszych jezior polodowcowych województwa lubuskiego.

Sława (Schlawa) ist ein kleiner Touristenort
im Süden der Woiwodschaft Lebus auf der
Sławaer-Seenplatte. Die Lage der Stadt ist
überaus malerisch, da sie von zahlreichen
Wäldern und Seen umgeben ist. Der Ort liegt
am 854 ha großen See Sławskie (SchlawaSee). Übrigens gehören sämtliche natürliche
Wasserbecken in der Gemeinde Sława zu den
ältesten postglazialen Seen in der Woiwodschaft Lebus.

Wypoczynek nad „śląskim morzem”

Erholung am „Schlesischen Meer”

Jezioro Sławskie nazywane jest
„śląskim morzem”. Nie bez powodu – rozległy akwen jest największym jeziorem w całym województwie lubuskim. Zbiornik jest cenną ostoją ptactwa, a nad
jego brzegami ulokowało się około 30 ośrodków wypoczynkowych. Latem po wodach jeziora kursuje turystyczny stateczek „Lubuszanin II”
(tel. 667 060 789.) Na miejskiej plaży w Sławie możemy korzystać z 70-metrowej zjeżdżalni.
Sława to miasto, które w okresie letnim przyciąga
uwagę nie tylko walorami przyrodniczymi, ale także licznymi imprezami, jakie tu się odbywają. Od lat
organizowane są tu Regaty Żeglarskie, Maraton Pływacki, Sławski Festiwal Triathlonu, Majówki Caravaningowe oraz zloty o randze światowej i europejskiej.

Der See Sławskie wird als „Schlesisches Meer” bezeichnet und
das nicht ohne Grund – der ausgedehnte See ist das größte
Wasserbecken in der ganzen Woiwodschaft Lebus und ein
Zufluchtsort für Vögel. An seinem Ufer gibt es etwa 30 Erholungsanlagen. Im Sommer kursiert auf dem See das Ausflugsschiff „Lubuszanin II“ (Tel.: 667 060 789). Am städtischen
Strand in Sława kann man auch die 70 m hohe Wasserrutsche benutzen.
Sława ist eine Stadt, die im Sommer nicht nur durch ihre natürlichen Reichtümer, sondern auch durch zahlreiche hier stattfindende Events Besucher anlockt. Seit Jahren finden hier Segel-Regatten, Schwimmmarathons, das Sławaer Triathlon-Festival, Caravaning-Maiwochenenden
und weltweite und europäische
Zusammenkünfte statt.

Nad „śląskim morzem”

a
www.slaw

Dla miłośników reggae i brydżystów

Für Reggae- und Bridge-Fans

Plaża jest znakomitą scenerią dla muzyki – każdego
lipca, od 2009 r., odbywa się tu Sławska Noc Reggae.
Goszcząca znakomitych muzyków, kultowa wśród fanów reggae impreza cieszy się coraz większą popularnością. Tylko w ubiegłym roku na koncertach bawiło się ok. 15 tys. osób. Również w lipcu ma miejsce kolejna znana impreza – w corocznym Kongresie Brydża
Sportowego uczestniczy około tysiąca miłośników tej
dyscypliny sportu.

Der Strand bietet eine herrliche Szenerie für die Musik –
seit 2009 findet hier jedes Jahr im Juli die Sławaer Reggae-Nacht statt, zu der hervorragende Musiker eingeladen werden. Der bei den Reggae-Fans als kultig geltende Event erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Allein
im letzten Jahr haben sich zu den Konzerten etwa 15 000
Personen eingefunden. Ebenfalls im Juli findet ein anderer berühmter Event statt – am alljährlichen Kongress für
Sport-Bridge nehmen etwa 1000 Fans dieser Sportdisziplin teil.

Triathlon pełen zwycięskiej energii
oraz kołysanie w rytmach bluesa
Podczas ubiegłorocznego Sławskiego Festiwalu Triathlonowego z plejadą polskich weteranów triathlonu
świętowano rocznicę 30-lecia zawodów triathlonowych w Polsce. W pierwszy weekend maja nad brzegami Jeziora Sławskiego rozpoczyna się Festiwal Bluesowy Las, Woda & Blues, który corocznie inauguruje plenerowe bluesowe granie w Polsce. Festiwal to
nie tylko koncerty, ale również imprezy towarzyszące, m.in. VI Turniej Piłki Siatkowej oraz kolejna odsłona
w pierwszej w Polsce Alei Gwiazd Bluesa.

Triathlon voller siegreicher Energie
und Schwünge in Blues-Rhythmen
Im vorigen Jahr, beim letzten Sławaer Triathlon-Festival,
wurde mit bekannten Triathlon-Veteranen der 30. Jahrestag der Triathlon-Wettkämpfe in Polen gefeiert. Am ersten Maiwochenende beginnt am Ufer des Sees Sławskie das Festival Bluesowy Las, Woda & Blues (Blues-Wald,
Wasser & Blues), mit dem jahrjährlich das Bluesmusizieren unter freiem Himmel in Polen beginnt. Das Festival
besteht nicht nur aus Konzerten, sondern auch aus Begleitveranstaltungen, wie das 6. Volleyball-Turnier und die
Folgeausgabe der polenweit ersten Blues-Star-Allee.

.pl

Informacja turystyczna: w Urzędzie Miejskim,
ul. H. Pobożnego 10, tel. +48 68 355 83 23/24
Touristeninformation: Stadtamt,
ul. H. Pobożnego 10, Tel.: +48 68 355 83 23/24

www.slawa.pl
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Spaziergang durch...

Spacerem po...

Maria Konopnicka und Czesław Miłosz. Den Jüngsten unter den Touristen wird es eine Herausforderung sein, die
Figuren der zehn Knirpse aus dem Märchen von Maria Konopnicka „Marysia und die Zwerge“ ausfindig zu machen.
Der im 19. Jahrhundert angelegte Park der Verfassung vom
3. Mai sowie der Maria-Konopnicka-Park sind beliebte Erholungsorte sowohl unter den Bewohnern der Stadt als auch
den Touristen. Es finden dort regelmäßig Veranstaltungen
unter freiem Himmel statt. Man kann auf einer „multimedialen Parkbank“ Platz nehmen, den Gedichten von Maria
Konopnicka lauschen und dabei ein Eis essen, das man in
einer lokalen „Urlaubswährung“, den Suwalen-Dukaten,
bezahlen kann – Münzen, auf denen sich Abbildungen von
unter Naturschutz stehenden Tierarten befinden.

SUWAŁKI
Robert Szewczyk

Blues-Frühstücke
und Jamsessions zum Abendbrot
Nicht ohne Grund genießt Suwałki den Ruf einer europäischen „Hauptstadt des Blues“. An der mehrtägigen Musikveranstaltung „Suwałki Blues Festiwal”, die seit dem Jahre

w rytmie bluesa

SUWAŁKI im Rhythmus des Blues

Suwałki położone nad Czarną Hańczą są
bramą prowadzącą do urokliwych
zakątków Pojezierza Litewskiego.
Dojechać tu można bardzo łatwo –
miasto położone jest przy
międzynarodowej trasie z południa
na północ Europy, biegnącej
dalej przez Litwę, Łotwę,
Estonię aż do Helsinek…

Suwałki [dt. Suwalken], am Fluss Czarna
Hańcza gelegen, ist das Tor zu den zauberhaften Regionen der Litauischen Seenplatte. Die Anfahrt hierher ist ganz leicht
– die Stadt befindet sich an einer vom
Süden Europas nach Nordeuropa verlaufenden internationalen Transitstrecke,
die weiter durch Litauen, Lettland, Estland,
bis nach Helsinki verläuft...

Miasto pogodne z natury

Eine Stadt im Einklang mit der Natur

Jakby na przekór opinii, że Suwałki to polski biegun
zimna (zimy rzeczywiście są tu srogie i długie), miasto
promuje się hasłem „Pogodne Suwałki”. Bez względu
na porę roku nie sposób się tu nudzić! Z ponadtrzystuletnią historią miasta założonego przez wigierskich
kamedułów zapoznamy się w 2-3 godziny, spacerując
Suwalskimi Ścieżkami Kulturowymi. Warto wcześniej
ściągnąć na swój smartfon aplikację z mobilnym przewodnikiem i skorzystać z jego możliwości.
Wizytówką miasta jest ulica Kościuszki, dawny trakt
warszawsko-petersburski, z neoklasycystyczną zabudową. Wśród wielu pieczołowicie odrestaurowanych
zabytkowych budynków znajdują się domy tuzów narodowej poezji: Marii Konopnickiej i Czesława Miłosza. Wyzwaniem dla najmłodszych turystów będzie
odnalezienie figurek dziesięciu skrzatów z baśni Ko-

Ihrem Ruf des „polnischen Kältepols“ zum Trotz (die Winter sind hier in der Tat streng und lang) wirbt die Stadt für
sich mit dem Motto „Heiteres Suwałki“. Gleich zu welcher
Jahreszeit man hier ist – es wird einem hier nie langweilig!
Die mehr als dreihundertjährige Geschichte der von Kamaldulenser Mönchen aus Wigry gegründeten Stadt lernen
wir während eines 2-3-stündigen Spaziergangs auf den
Suwalkener Kulturpfaden kennen. Man kann sich auch zuvor eine nützliche App mit einem mobilen Stadtführer auf
sein Smartphone herunterladen und deren Möglichkeiten
nutzen.
Das Aushängeschild der Stadt ist die Kościuszko-Straße,
der ehemalige Warschau-St. Petersburg-Weg, mit ihrer neoklassizistischen Bebauung. Unter den vielen liebevoll restaurierten und unter Denkmalschutz stehenden Gebäuden
befinden sich die Häuser der Meister der nationalen Poesie:

nopnickiej „O krasnoludkach i Sierotce Marysi”.
Ulubionymi miejscami wypoczynku mieszkańców i przyjezdnych jest
założony w XIX w. park Konstytucji
3 Maja oraz plac Marii Konopnickiej, gdzie często odbywają się imprezy plenerowe. Można przysiąść
na multimedialnej ławeczce i słuchając wierszy Marii Konopnickiej,
zjeść lody, za które zapłacimy wakacyjną walutą – suwalami, monetami z wizerunkami chronionych
gatunków zwierząt.

Śniadania bluesowe
i jam session na kolację

Fot .: K r z ys zto f M i er zej ewsk i
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Suwałki nie bez kozery zostały
okrzyknięte „europejską stolicą bluesa”. Na kilkudniową imprezę „Suwałki Blues Festival”, organizowaną od 2008 r. we współpracy z norweskim Notodden (jednym z ośmiu
miast partnerskich), przybywają najlepsi muzycy z wielu krajów
świata i oczywiście tysięczne tłumy
miłośników bluesowych brzmień.

8. edycja

SUWAŁKI BLUES FESTIVAL to jedno z najważniejszych
i największych wydarzeń bluesowych w Polsce i Europie.
3 dni koncertów, 2 profesjonalne sceny plenerowe,
konkurs zespołów bluesowych, koncerty
na kameralnych scenach w centrum miasta,
śniadania bluesowe, liczne koncerty akustyczne
i nocne koncerty klubowe połączone z jam sessions.
Uznane gwiazdy i nowe brzmienia.
Doskonała atmosfera muzyczna.
Do zobaczenia w Suwałkach już 9-11 lipca 2015 !
www.suwalkiblues.com
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Ten gatunek muzyczny pasuje jak ulał do charakteru miasta ukrytego wśród rozległych puszcz, morenowych wzniesień, krętych rzek i różnokształtnych jezior. To kraina wędrowców i ludzi wolnych duchem.
Wszak bluesmani często śpiewają właśnie o włóczędze i wolności. Bluesowych standardów słucha się tak
samo dobrze nad Czarną Hańczą, jak nad Missisipi
w Clarksdale, mieście partnerskim Notodden.

Sto sposobów na wypoczynek
Suwalszczyzna należy do Zielonych Płuc Polski i jest
jednym z najczystszych zakątków naszego kraju. Bajkowy krajobraz regionu uformował skandynawski lądolód. Na wschód od miasta rozpościera się Wigierski Park Narodowy, a na północy położony jest Suwalski Park Krajobrazowy. Takie „okoliczności przyrody”
są wprost stworzone do aktywnego spędzania czasu.
Latem powodzeniem cieszą się spływy kajakowe, rejsy
pod żaglami, wędkowanie, piesze wędrówki do starożytnych kurhanów Jaćwingów i zagubionych uroczysk, a także dłuższe wyprawy rowerowe nad najgłębsze w Polsce jezioro Hańcza, tudzież nad Wigry do zabytkowego klasztoru Kamedułów. A zimą?
Oczywiście kuligi z pochodniami, narciarskie biegi
i szusowanie (są tu wyciągi, a jakże!), a po mroźnym
dniu gorąca ruska bania i… kąpiel w przerębli. Rodziny z dziećmi wesoło spędzą czas w miejskim aquaparku lub na wycieczce Wigierską Kolejką Wąskotorową.
Każdy także wybierze coś ciekawego dla siebie z repertuaru Suwalskiego Ośrodka Kultury.
Wieczorem zaś biesiada z daniami regionalnymi
w roli głównej. Znajdziemy je w menu suwalskich restauracji i barów. Czy można oprzeć się solidnej porcji kartaczy, kiszce ziemniaczanej z chrupiącą skórką
lub apetycznym serom? Ryby to odzielna „bajka” –
kto spróbuje sielawy lub siei (unikatowych ryb w skali
kraju) zasmakuje w nich na zawsze. Smacznego i pogodnego dnia w Suwałkach!

2008 in Kooperation mit dem norwegischen Notodden (einer der acht Partnerstädte von Suwałki) stattfindet, nehmen
die besten Musiker aus vielen Ländern der Welt und natürlich Tausende von Liebhabern von Blues-Klängen statt. Diese Musikgattung passt ideal zum Charakter dieser zwischen
ausgedehnten Ur-Wäldern, Moränenhügeln, gewundenen
Flüssen und vielfältig geformten Seen eingebetteten Stadt.
Es ist eine Landschaft für Wanderer und für Menschen, die
die Freiheit und Unabhängigkeit lieben. So singen auch die
Bluessänger eben oft vom Umherziehen und der Freiheit.
Blues-Standards klingen an der Czarna Hańcza genauso
gut wie am Mississippi in Clarksdale, der Partnerstadt von
Notodden.

Hundert Möglichkeiten der Erholung
Die Suwalszczyzna [dt. Suwalker Region] ist Teil der „Grünen Lunge“ Polens und somit eine der saubersten Regionen
Polens. Die märchenhafte Landschaft wurde durch das
skandinavische Eisschild geformt. Östlich der Stadt erstreckt
sich der Nationalpark Wigry [Wigierski Park Narodowy] und
im Norden befindet sich der Suwalkener Landschaftsschutzpark [Suwalski Park Krajobrazowy]. Diese „natürlichen Gegebenheiten“ sind geradezu geschaffen für eine aktive
Freizeitgestaltung. Im Sommer erfreuen sich Kajaktouren,
Segeltörns, Angeln, Wanderungen zu den altertümlichen
Grabhügeln der Jatwinger und verborgenen Kultstätten
sowie längere Radtouren zum tiefsten See in Polen, dem
Hańcza-See, oder nach Wigry zu dem dortigen denkmalgeschützten Kloster der Kamaldulenser großer Beliebtheit.
Und im Winter? Als erstes zu erwähnen sind natürlich die
Kuligs – gemeinsame (nächtliche) Schlittenfahrten mit Fackeln –, außerdem Skilangläufe und Hangabfahrten (es gibt
auch Skilifts!) und nach einem frostigen Tag tut ein heißes
russisches Dampfbad gut... oder auch ein Bad in einem
Eisloch. Familien mit Kindern können sich im örtlichen
Aquapark vergnügen oder einen Ausflug mit der Schmalspurbahn von Wigry [Wigierska Kolejka Wąskotorowa] unternehmen. Auch das Repertoire des Suwalkener Kulturzentrums [Suwalski Ośrodek Kultury] hält für jeden Geschmack
ein interessantes Angebot bereit.
Abends dann sind Festmahle mit den regionalen Spezialitäten angesagt. Man kann sie den Speisekarten der Suwalkener Restaurants und Bistros entnehmen. Bei verlockenden
Speisen wie einer ordentliche Portion Kartoffelklöße mit
Fleischfüllung [Kartacze], Kartoffelwurst mit knuspriger
Haut oder leckeren Käsesorten, kann niemand nein sagen.
Die Fischgerichte sind ein eigenes Kapitel. Wer einmal die
einzigartigen Maränen der Region probiert hat, wird sie
immer wieder essen wollen. Wir wünschen einen guten Appetit und heitere Tage in Suwałki!

www.um.suwalki.pl
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Konstancin-Jeziorna
to urokliwe miejsce. Warto
tu przyjechać nie tylko dla
słynnej tężni solankowej. Skąpane
w zieleni rezerwaty przyrody, pełne
nieprzebranych bogactw natury Lasy
Chojnowskie, zapierające dech w piersiach
nadwiślańskie krajobrazy, przepiękne zabytkowe
wille i liczne atrakcje kulturalno-sportowe
to dobre powody, by zawitać w te gościnne
mazowieckie strony nie tylko na weekend.

Alex Dorjan

Konstancin-Jeziorna
– nie tylko na weekend

Wszyscy, którzy szukają chwili wytchnienia i odpoczynku od miejskiego zgiełku, znajdą go
w Konstancinie-Jeziornie. Miejscowość ma bogatą tradycję. Zapoczątkowali ją hrabia Witold Skórzewski i Władysław Mielżyński. To oni u schyłku
XIX w., realizując rodzącą się wówczas ideę miasta ogrodu, stworzyli zalążek najprzyjemniejszego do życia i wypoczynku miejsca pod Warszawą. W latach 60. XX w. w Konstancinie-Jeziornie
odkryto złoża leczniczej solanki, którą wydobywa

się do dziś. Właśnie Park Zdrojowy i znajdująca się
w jego sercu tężnia solankowa niezmiennie od lat
przyciągają rzesze turystów i kuracjuszy z całego
województwa, kraju, a nawet z zagranicy. Wizyta
w tym ogromnym inhalatorium jest prawdziwym
zastrzykiem energii dla naszego organizmu. Dzięki mikroelementom i minerałom zawartym w parującej solance w łatwy i przyjemny sposób zadbamy o nasz układ oddechowy i odporność. Zregenerujemy siły, ukoimy nerwy.
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piękniejszych i najcenniejszych spośród
nich. Okolicę uzdrowiska oplatają szlaki
piesze o łącznej długości 90 km. Sieć dedykowana rowerzystom ma jeszcze szerszy
zasięg, bo pozwala wypuścić się poza granice gminy – do ruin zamku w Czersku czy
do Góry Kalwarii. Gminę można też podziwiać, pływając kajakiem po rzece Jeziorce.

I kultura, i sport
Oprócz kontaktu z przyrodą w Konstancinie-Jeziornie można liczyć też na porcję porządnej rozrywki i sportowych emocji. Z Wisłą związany jest majowy Flis Festiwal (9-10 maja) przesycony tradycjami
zajmujących się flisactwem mieszkańców
nadwiślańskich miejscowości, ich pieśniami i smakiem potraw. Zmotoryzowanych
turystów i rowerzystów ucieszy przy tym
wiadomość, że z Gassów, które są główną sceną imprezy, będą się mogli przedostać do położonego po drugiej stronie Wisły Karczewa, gdyż w ubiegłym roku reaktywowano dawną przeprawę promową.
Hucznie obchodzone jest też święto mia-

Fot . A . P i ęt ka

Pałac w Oborach został wybudowany w latach 1681-1688 w stylu barokowym.
Mieszkała w nim Maria Anna D’Arquien, siostra królowej Marysieńki. Obecnie
mieści się tu Dom Pracy Twórczej Związku Literatów Polskich. Wyjątkowość miejsca podkreśla rozległy i przepiękny stary park z unikatowym drzewostanem i okalające pałac stawy.
Das Schloss in Obory wurde zwischen 1681 und 1688 im barocken Stil errichtet.
Gewohnt hat darin die Schwester der Königin Marysieńka, Maria Anna D’Arquien. Heute ist es Sitz des Hauses für Schöpferische Arbeit des Polnischen Schriftstellerverbands. Die einmalige Schönheit dieses Ortes unterstreichen der ausgedehnte, wunderschöne alte Park mit unikalem Baumbestand und die das
Schloss umsäumenden Teiche.

Konstancin-Jeziorna
– nicht nur für’s Wochenende
Konstancin-Jeziorna ist ein reizvoller Ort. Es lohnt sich
nicht nur wegen des berühmten Sole-Gradierwerks
hierherzukommen. In Grün getauchte Naturschutzgebiete,
die voller natürlicher Reichtümer Chojnów-Wälder,
atemberaubende Landschaften an der Weichsel,
wunderschöne alte Villen und zahlreiche kulturelle und
sportliche Attraktionen sind weitere Gründe dafür, dieser
gastfreundlichen masowischen Gegend nicht nur am
Wochenende einen Besuch abzustatten.
Alle diejenigen, die aufatmen und sich vom Großstadtlärm erholen
möchten, finden das Gesuchte in Konstancin-Jeziorna, das auf eine
reiche Tradition zurückblickt. Den Anfang gaben ihr die Grafen Witold
Skórzewski und Władysław Mielżyński, die gegen Ende des 19. Jh. dem
dicht bei Warschau gelegenen, angenehmsten Erholungsort, wo es sich
wirklich wohlig lebte, den Ansatz gaben. In den 60er Jahren des 20. Jh.
wurden in Konstancin-Jeziorna heilende Sole-Lagerstätten entdeckt, die
bis heute exploriert werden. Der Kurpark mit dem in seiner Mitte befindlichen Gradierwerk ziehen seit Jahren zahlreiche Touristen und Kurgäste
aus der ganzen Woiwodschaft, aus dem ganzen Land und sogar aus
dem Ausland an. Der Besuch in diesem riesigen Inhalatorium ist für den
menschlichen Organismus eine echte Energiespritze. Dank den Mikroelementen und Mineralien, die in der verdampfenden Sole enthalten sind,
sorgt man auf angenehme Art und Weise für seine Atemwege und Immunitätsfähigkeit, sammelt Kräfte und beruhigt die Nerven.

Bogactwo przyrody

Naturreichtümer

Wielkim bogactwem Konstancina-Jeziorny są okoliczne
rezerwaty i lasy, dzięki którym powietrze jest tutaj nad
wyraz czyste i przesycone eterycznymi olejkami. Ozdobę krajobrazu stanowi Wisła. Królowa polskich rzek rozlewa się bowiem u południowych bram stolicy na kilometr
szeroko. Bogactwo flory i fauny z pewnością zachwyci miłośników dzikiej przyrody. To tutaj – po obydwu stronach
Wisły – rozpościera się Urzecze, niezwykle ciekawy region
etnograficzny, jedyny wciąż tak autentyczny na Mazowszu. W należących do gminy Konstancin-Jeziorna nadwiślańskich Gassach, Czernidłach i Łęgu kultywowane obyczaje odkrywanego na nowo mikroregionu przeżywają na naszych oczach swoisty renesans. Unikatowość wspomnianych
terenów połączyła nadwiślańskie samorządy, od Góry Kalwarii po nadrzeczne dzielnice południowej Warszawy, które w ubiegłym roku – z inicjatywy Kazimierza Jańczuka, burmistrza Konstancina-Jeziorny – zadeklarowały współdziałanie
na rzecz promocji i rozwoju turystycznego Urzecza.

Großes Reichtum von Konstancin-Jeziorna sind die umliegenden Naturschutzgebiete und Wälder, wodurch die hiesige Luft sehr sauber
und reich an ätherischen Ölen ist. Die Landschaft verschönert die sich
windende Weichsel. Die Königin der polnischen Flüsse hat direkt vor
Warschau eine Breite von einem Kilometer. Der Reichtum der Pflanzenund Tierwelt wird sicherlich diejenigen erfreuen, die wilde Natur lieben.

Tężnia została otwarta w 1978 r. Solanka pobierana jest z odwiertu o głębokości 1600 m, rozpylana w powietrzu uwydatnia lecznicze właściwości. Pobyt
w tężni ma korzystny wpływ m.in. w leczeniu przewlekłych chorób układu oddechowego i nadciśnienia tętniczego.
Das Gradierwerk wurde 1978 eröffnet. Die Solelagerstätte liegt 1600 m unter
der Erde und der Solenebel hat heilende Wirkung. Der Aufenthalt in der Nähe
des Gradierwerkes wirkt sich u.a. günstig auf die Behandlung chronischer
Krankheiten der Atemwege aus und regelt zu hohen Blutdruck.

Szlakiem willi
Konstancin-Jeziorna jest atrakcyjny o każdej porze
roku. Romantyczne spacerowe ścieżki ułatwiają przybyszom poznanie uzdrowiska i zabytkowych zakątków
miasta. Szlak „śladami Stefana Żeromskiego” wiedzie
do miejsc związanych z życiem i twórczością pisarza.
Z kolei ścieżka „do Skolimowa” mogłaby się z powodzeniem nazywać willową, gdyż prowadzi obok naj-
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Odbywający się we wrześniu Poland Bike Marathon przyciąga do Konstancina-Jeziorny miłośników dwóch kółek. Na wyznaczonych trasach ścigają się zarówno amatorzy, jak i profesjonaliści,
wśród których nie brakuje sportowych gwiazd.
Der im September stattfindende Poland Bike Marathon zieht Fahrrad-Liebhaber nach Konstancin-Jeziorna an. Am Rennen beteiligen sich sowohl Amateure als auch professionelle Radfahrer, es
mangelt auch nicht an Sport-Stars.

Park Zdrojowy im. Hr. Witolda Skórzewskiego powstał na przełomie XIX i XX w. Urządzono go w stylu
angielskim. To w nim odbywają się największe imprezy kulturalno-sportowe Konstancina--Jeziorny.
Der nach Graf Witold Skórzewski benannte Kurpark wurde an der Wende des 19. zum 20. Jahrhundert im englischen Stil angelegt. Hier finden die größten Kultur- und Sportveranstaltungen
in Konstancin-Jeziorna statt.
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Amfiteatr umiejscowiony jest niemal w samym centrum przepięknego Parku
Zdrojowego. Został oddany do użytku w 2009 r. W amfiteatrze odbywają się liczne koncerty i imprezy, w tym m.in.: Dni Konstancina, Letnie Spotkania Muzyczne i kino plenerowe.
Das Amphitheater liegt fast im Herzen des wunderschönen Kurparks. Er wurde
2009 eröffnet. Im Amphitheater finden zahlreiche Konzerte und Veranstaltungen statt, u.a.: Konstancin-Festtage, Sommerliche Musiktreffs und Freilichtkinovorführungen.

Fot . J . C h m i el ews k i
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Flis Festiwal to doroczne spotkanie kultur nadrzecznych na Łurzycu. Impreza organizowana jest zawsze w maju w miejscowości Gassy nad Wisłą.
Das Flößer-Festival ist ein alljährlich stattfindender Treff der Fluss-Kulturen in Łurzyc. Der Event ist immer für den Mai in der Ortschaft Gassy an der Weichsel angesetzt.

sta, które odbywa się zawsze w czerwcu (13-14). W tym roku tematem przewodnim imprezy będą lata 20. XX w.
Ta kostiumowa impreza w magiczny
sposób przenosi nas do czasów, kiedy po Konstancinie-Jeziornie spacerowały damy w przepięknych sukniach
i niesamowitych kapeluszach z piórami, a dżentelmeni zachwycali idealnie
skrojonymi garniturami. Nie zabraknie
koncertów, wystaw, a także okazji do
zakupów, przede wszystkim rękodzieła
i wyrobów artystycznych. Warto zobaczyć wystawę zabytkowych aut i wziąć
udział w paradzie retro. To doskonała
lekcja historii i zabawa.
Przez całe wakacje w Parku Zdrojowym
działa letnia scena. W lipcowe i sierpniowe weekendy (sobota i niedziela) konstanciński amfiteatr rozbrzmiewa muzyką – od popu przez rock i jazz aż po klasykę. We wrześniu (5-6) warto pamiętać
o dorocznym festiwalu Otwarte Ogrody. W scenerii konstancińskich willi odbywają się liczne wystawy malarstwa,
fotografii i rzeźby. A miejscowi artyści
prezentują swoje dzieła w cieniu wiekowych drzew.
Z kolei sportowych emocji we wrześniu
(20) dostarcza Lotto Poland Bike Mara-

Beiderseits der Weichsel erstreckt sich Urzecze, eine überaus interessante
ethnografische Region (worüber wir umfassender in diesem Heft schreiben),
die einzige immer noch derart authentische Gegend in Masowien. In den
zur Gemeinde Konstancin-Jeziorna gehörenden, an der Weichsel gelegenen
Orten Gassy, Czernidła und Łęg erleben die kultivierten Bräuche der neu entdeckten Mikroregion eine echte Renaissance. Die Einmaligkeit dieser Gebiete
hat die Selbstverwaltungen der Orte an der Weichsel – von Góra Kalwaria
bis zu den an der Weichsel liegenden Vierten im Süden Warschaus vereint,
die im letzten Jahr, auf Anregung des Bürgermeisters von Konstancin-Jeziorna, Kazimierz Jańczuk erklärt haben, dass sie gemeinsame Maßnahmen
zur Förderung und touristischer Entwicklung von Urzecze ergreifen werden.

Auf der Route der Villen
Konstancin-Jeziorna ist um jede Jahreszeit attraktiv. Romantische Spazierwege erleichtern das Kennenlernen des Kurortes und der historischen Winkel der Stadt. Der Spazierweg „Auf den Spuren von Stefan Żeromski“ führt
zu Stellen, die mit dem Leben und Schaffen des Schriftstellers verknüpft
sind. Der Spazierweg „nach Skolimowo“ könnte auch durchaus Villenweg
heißen, da er an den schönsten und wertvollsten Willen vorbeiführt. Die
Wanderwege in der Umgebung des Kurortes sind insgesamt 90 km lang.
Die für Radfahrer bestimmten Wege sind noch ausgedehnter, sie führen
über die Grenzen der Gemeinde hinaus, bis zur Schlossruine in Czersk und
Góra Kalwaria. Die Gemeinde kann man auch während einer Kanufahrt auf
dem Fluss Jeziorka bewundern.

Kultur und Sport
Alle diejenigen, die neben dem Kontakt mit der Natur auch mit einer Dosis
ordentlicher Unterhaltung und sportlicher Emotionen rechnen, verrechnen
sich nicht, sie finden sie in Konstancin-Jeziorna. Mit der Weichsel ist das
im Mai stattfindende Flößer-Festival (9.-10. Mai) verknüpft. Es ist mit den

Willa le Fleur została wzniesiona w 1906 r. Obecnie w budynku mieści się prywatne muzeum. Zbiory obejmują malarstwo, rzeźbę oraz grafikę artystów polskich i żydowskich, działających w pierwszej połowie XX w. we Francji.
Die Villa le Fleur wurde 1906 errichtet. Heute beherbergt sie ein Privatmuseum.
Die Sammlungen umfassen Gemälde, Schnitzereien und Grafiken polnischer
und jüdischer Künstler, die in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Frankreich wirkten.

thon. Park Zdrojowy nie zamiera nawet zimą. Przyciąga
sztucznym lodowiskiem i organizowanym zawsze w połowie grudnia (w tym roku będzie to 13 grudnia) Jarmarkiem Bożonarodzeniowym. To wszystko sprawia, że
Konstancin-Jeziorna jest doskonałym miejscem do wypoczynku nie tylko na weekend. Szczegółowy kalendarz imprez i aktualne informacje na stronie internetowej gminy:
www.konstanicnjeziorna.pl. Zapraszamy też na wirtualny
spacer po jedynym uzdrowisku na Mazowszu. Aplikację
znajdziemy pod adresem: spacer.konstancinjeziorna.pl.

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna
ul. Warszawska 32
05-520 Konstancin-Jeziorna
tel.: 22 756 48 10
faks: 22 756 48 85
urzad@konstancinjeziorna.pl
www.konstancinjeziorna.pl

Traditionen der sich mit Flößergewerbe befassenden Einwohner der an der Weichsel gelegenen Ortschaften, ihren
Liedern und dem Geschmack ihrer Gerichte verbunden.
Autotouristen und Radfahrer wird die Nachricht freuen,
dass sie von Gassy, wo sich die Hauptbühne des Events
befindet, bequem zum am anderen Weichselufer liegenden Karczewo kommen, da im letzten Jahr die ehemalige
Fähre wiedereröffnet wurde. Feierlich begangen wird auch
das Stadtfest, das immer im Juni (13.-14.) stattfindet. Das
Motto des diesjährigen Events sind die 20er Jahre des 20.
Jahrhunderts. Dieses Kostümfest versetzt uns auf magische
Weise in jene Zeiten, als durch Konstancin-Jeziorna Damen in wunderschönen Kleidern und imposanten Hüten
flanierten und die Herren mit ihren ideal geschneiderten
Anzügen entzückten. Es fehlt auch nicht an Konzerten,
Ausstellungen, Einkaufsgelegenheiten, vor allem werden
Handarbeiten und Kunsthandwerksgegenstände angeboten. Sehenswert ist die Ausstellung historischer Fahrzeuge,
es lohnt sich auch, an der Retro-Parade teilzunehmen, die
eine hervorragende Gelegenheit bietet, Geschichtsunterricht und Unterhaltung miteinander zu verbinden.
Im Kurpark finden auf der Sommerbühne finden den
ganzen Sommer über Aufführungen statt. An Juli- und Augustwochenenden (samstags und sonntags) erklingt das
Amphitheater in Konstancin-Jeziorna mit Pop-, Rock-, Jazzund klassischer Musik. Im September (5.-6.) sollte man sich
das Festival „Offene Gärten“ vormerken. In der Szenerie
der Villen in Konstancin-Jeziorna finden dann zahlreiche
Malerei-, Fotografie- und Bildhauereiausstellungen statt.
Und die lokalen Künstler stellen ihre Werke im Schatten
Jahrhunderte alter Bäume aus.
Sportliche Emotionen liefert hingegen im September (20.)
das Lotto Poland Bike Marathon. Der Kurpark lebt sogar
im Winter. Er lockt mit der Kunsteisbahn und dem immer
Mitte Dezember (in diesem Jahr ist es der 13. Dezember)
stattfindenden Weihnachtsmarkt an. Das alles trägt dazu
bei, dass Konstancin-Jeziorna sich ideal für Erholung und
das nicht nur am Wochenende eignet. Der genaue Veranstaltungskalender und aktuelle Informationen sind auf
der Homepage der Gemeinde: www.konstanicnjeziorna.pl
abrufbar. Wir laden ebenfalls zum virtuellen Spaziergang
durch den einzigen Kurort in Masowien ein. Die App ist
unter: spacer.konstancinjeziorna.pl zu finden.
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Na płaskowyżu Zugspitze znajduje się najwyżej położony i jedyny w Niemczech ośrodek narciarski na lodowcu.
Auf der Hochfläche Zugspitzplatt, die sich der Zugspitze südlich anschließt, liegt das am höchsten gelegene und das einzige auf einem
Gletscher befindliche Skicenter in Deutschland.

Najbogatszy z krajów związkowych Niemiec

jest też jednym z najciekawszych turystycznie regionów
u naszych zachodnich sąsiadów.

Mekka piwoszy
Bawaria słynie z piwa, a wiele monachijskich browarów działa nieprzerwanie od średniowiecza. Jesienią
na bawarską stolicę zwracają się oczy piwoszy z całego świata, gdy odbywa się tam słynny Oktoberfest.

Ojczyzna BMW

Bawaria
Paweł Wroński

– podalpejska perła Niemiec

Nie mniejszą uwagę kierują na Bawarię miłośnicy
motoryzacji. Chociaż fabryki są rozrzucone po kilku landach, to właśnie w Monachium ma siedzibę
centrala słynnego BMW. Bawaria jest ojczyzną słynnej marki, co zresztą odzwierciedlają doskonale i nazwa, i logo. Skrót BMW to po rozwinięciu Bayerische
Motoren Werke, czyli Bawarskie Zakłady Silnikowe,
które działają ku chwale niemieckiego przemysłu od
1916 r. A ich znakiem firmowym jest od początku
stylizowany krąg śmigła w biało-niebieskich barwach
Bawarii.

Bajkowe zamki Ludwika Szalonego
Ikoną podalpejskiej krainy są także zamki wzniesione na życzenie Ludwika II Wittelsbacha. To z ich
powodu zakochany w muzyce Wagnera władca
zyskał już za życia przydomek Szalonego, a dworskie otoczenie robiło wszystko, by doprowadzić

do jego detronizacji, gdyż ich zdaniem pustoszył
skarb królestwa, realizując romantyczne marzenia.
Dzięki nim powstały: nieukończony przed śmiercią króla zamek Neuschwanstein, kopia Wersalu, zresztą większa od oryginału, na jednej z wysp
Chiemsee oraz myśliwski pałacyk Linderhof, przekształcony w cukierkową willę w nawiązaniu do
wersalskiego Petit Trianon. Wbrew oczekiwaniom
zawistnych doradców obiekty te, odwiedzane dziś
przez miliony turystów, wielokrotnie już zwróciły
poniesione niegdyś nakłady.

Alpejskie krajobrazy
Jest też Bawaria wspaniałą kompozycją krajobrazów. Zielonych pól i lasów, wśród których rozlewa się Chimesee, największe jezioro Niemiec, oraz
ośnieżonych Alp, wśród których rozsiadło się słynne choćby z Turnieju Czterech Skoczni Garmisch
Partenkirchen. W górskiej koronie najwyższy jest
Zugspitze. Niewiele brakuje mu do 3 tys. m wysokości, a w jego szczytowych partiach lśni lodowiec. Na lato Niemcy przykrywają go specjalnymi
foliami, by jak najdłużej chronić przed zanikiem,
jest bowiem jednym z symboli przyrody zarówno
bawarskiego landu, jak i całej Federacji.

BAYERN – DIE SUBALPINE PERLE DEUTSCHLANDS

Neuschwanstein – najsłynniejszy spośród wzniesionych przez Ludwika II zamków – został pierwowzorem zamku Śpiącej Królewny w Disneylandach.
Neuschwanstein – das berühmteste der von Ludwig II. errichteten Schlösser war Vorbild für die Dornröschenschlösser in den Disneyland-Themenparks.
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Das reichste Bundesland Deutschlands
ist auch eine der touristisch interessantesten
Regionen in unserem Nachbarland.
Mekka der Biertrinker
Bayern ist auch für sein Bier berühmt und viele Münchener Brauereien existieren ununterbrochen seit dem Mittelalter. Im Herbst sind alle Augen der
Biergourmets aus der ganzen Welt auf die Bayerische Hauptstadt gerichtet,
wo das berühmte Oktoberfest stattfindet.

Die Heimat des BMW
Genauso viel Aufmerksamkeit wird Bayern von Autoliebhabern geschenkt.
Obwohl die Fabriken in einigen Bundesländern verstreut sind, befindet sich
die Zentrale der berühmten BMW in München. Bayern ist die Heimat der
berühmten Marke, was übrigens sowohl die Bezeichnung als auch das
Logo ideal widerspiegeln. Die Abkürzung BMW steht für Bayerische Motoren Werke, die die deutsche Industrie seit 1916 rühmen. Und das Firmenzeichen ist von Anfang an ein in bayerischen Landesfarben weiß-blau
stilisierter Propeller.

Die Märchenschlösser von Ludwig dem Wahnsinnigen
Ikonen des Alpenlandes sind auch die Schlösser, die auf Wunsch von Ludwig II. von Wittelsbach errichtet wurden. Sie waren der Grund dafür, dass
der König, der in die Musik Wagners verliebt war, schon zu seiner Lebzeit
den Beinahmen „der Wahnsinnige“ bekam. Sein höfisches Umfeld tat alles
dafür, damit der König abgesetzt wird, da er den Reichtum des Königtums
durch die Verwirklichung seiner romantischen Träume verschleudert. Dank
diesen Träumen entstand auf einer Chiemsee-Insel das nicht zu Lebzeiten
des Königs fertig gestellte Schloss Neuschwanstein, die Kopie von Versailles,
die übrigens größer als das Original ist und das Jagdschlösschen Linderhof, das in seiner süßen Pracht sein Vorbild, das Petit Trianon in ersailles
übertrifft. Entgegen den Erwartungen der neidischen Berater haben diese
Bauten, die heute von Millionen Touristen besucht werden, die einstigen
Auslagen mehrfach gutgemacht.

Alpenlandschaften
Bayern ist ebenfalls eine herrliche Zusammenfügung von Landschaften –
grüner Felder Und Wälder, zwischen welchen der Chiemsee, der größte
See Deutschlands liegt und der schneebedeckten Alpen, mit der Ortschaft
Garmisch Partenkirchen, die unter anderem für das Vierschanzenturnier bekannt ist. Höchster Berg ist die Zugspitze, deren Höhe knapp unter 3 000
Metern liegt und in deren Gipfelpartien der Gletscher durchschimmert. Im
Sommer wird er mit spezieller Folie abgedeckt, um ihn so lange wie möglich
aufbewahren zu können, da er eines der Natursymbole nicht nur des Bundeslandes Bayern, sondern auch des ganzen Landes ist.
Neobarokowy pałac Linderhof – był jednym z trzech zamków króla Ludwika II, a przy tym jedynym,
w którym mieszkał przez dłuższy czas. Budynek powstał w latach 1874-1878. Przed pałacem znajduje
się sztuczny gejzer, który wytryskuje co 30 minut.
Das neobarocke Schloss Linderhof – das neobarocke Schloss war eines der drei Schlösser Ludwig II.
und das einzige, welches er über längere Zeit bewohnte. Errichtet wurde es zwischen 1874 und 1878.
Vor dem Schloss befindet sich ein künstlicher Geysir, der alle 30 Minuten eine Fontäne ausstößt.

fot. : © lajd a c z ysko – Foto li a . p l
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Płock to historyczna stolica Mazowsza.
Na przełomie XI i XII w. przez kilkadziesiąt lat
był nawet stolicą Polski. Z czasów jego świetności do dziś zachowało się tu wiele
zabytków. Miasto zachwyca także niezwykłą nadwiślańską skarpą. Drugiej takiej
nie ma nigdzie w Polsce!

Magiczny
Płock
Mirosław Mikulski

Magisches Płock

Płock ist die historische Hauptstadt Masowiens. Um die Wende des 11. zum 12. Jahrhunderts war es sogar einige Jahrzehnte lang Hauptstadt Polens. An die Blütezeit
der Stadt erinnern zahlreiche erhaltene Baudenkmäler. Wunderschön ist auch die Weichselböschung. Sie ist landesweit einmalig!
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Audioriver Festiwal

Vistula Folk Festival

Festiwal Reggaeland

Rynek Sztuki

Reprezentacyjna część Płocka usytuowana jest na wysokiej skarpie, która wznosi się ponad 50 m. nad prawym brzegiem Wisły. Tam właśnie, na Wzgórzu Tumskim, znajduje się Stare Miasto i najcenniejsze zabytki.
Już z daleka widać średniowieczną Bazylikę Katedralną. Wzniesiono ją w latach 1130-1144 i jest ona jedną
z pięciu najstarszych polskich katedr. Do dziś zachwyca
swoimi rozmiarami i pięknem. W jej wnętrzach znajduje się wiele cennych zabytków, m.in. replika słynnych Drzwi Płockich, ołtarze z okresu od XVI do XIX w.
oraz sarkofag dwóch władców Polski – Władysława
Hermana i jego syna Bolesława Krzywoustego. Nieopodal katedry wznosi się dawne opactwo benedyktyńskie i relikty zamku książęcego Ta gotycka budowla, wzniesiona przez Kazimierza Wielkiego w miejscu
wczesnopiastowskiej drewnianej fortyfikacji z XIII w.,
była siedzibą książąt mazowieckich aż do końca XV
w., kiedy w wyniku obsunięcia się skarpy zamek uległ
częściowemu zniszczeniu. Na szczęście sporo przetrwało do naszych czasów, m.in. dwie wieże – Szlachecka i Zegarowa. Obecnie w zamku mieści się Muzeum Diecezjalne. Zgromadzono w nim wiele bezcennych zabytków sztuki, nie tylko sakralnej, a muzealny skarbiec uznawany jest za jeden z pięciu najbogatszych w Polsce!

Der repräsentative Teil von Płock liegt auf einer 50 m hohen Böschung am rechten Ufer der Weichsel. Dort, auf
dem Dom-Hügel liegt die Altstadt mit ihren schönsten
Baudenkmälern. Die mittelalterliche, 1130-1144 errichtete Kathedral-Basilika ist schon aus der Ferne zu
sehen. Sie gehört zu den fünf ältesten polnischen Kathedralen, zudem betört sie richtiggehend durch ihre
Schönheit und Größe. Ihr Inneres birgt zahlreiche wertvolle historische Sehenswürdigkeiten, z.B. die Replik
der berühmten Plocka Tür, Altäre, die zwischen dem
16. und 19. Jh. entstanden und den Sarkophag zweier polnischer Könige – Władysław Hermans und seines
Sohnes Bolesław Krzywousty. In der Domnähe erheben
sich die ehemalige Benediktinerabtei und die Reste des
Fürstenschlosses. Diesen gotischen Bau ließ König Kazimierz Wielki an der Stelle der hölzernen, aus der Zeit der
Piasten, aus dem 13. Jh. stammenden hölzernen Befestigungsanlage bauen, die bis Ende des 15. Jahrhunderts, als die Festungsburg infolge der Abrutschens der
Böschung teilweise beschädigt wurde, Sitz der masowischen Fürsten war. Zum Glück hat Vieles bis heute überdauert, u.a. zwei Türme, der Adels- und der Uhrenturm.
Heute beherbergt das Schloss das Diözesenmuseum mit
zahlreichen sehr wertvollen, nicht nur sakralen Kunstdenkmälern. Die Schatzkammer im Schlossmuseum gilt
als eine der fünf reichsten in ganz Polen!

Hejnał odgrywany jest na żywo przez trębacza w paradnym stroju, a zaraz po nim na wieży ukazują się
figury książąt, przedstawiające scenę pasowania Bolesława Krzywoustego na rycerza przez Władysława
Hermana. W dawnej stolicy Mazowsza warto też zobaczyć Muzeum Mazowieckie, które składa się z kilku obiektów – słynnej w całym kraju ekspozycji sztuki
secesyjnej, ekspozycji historycznej „X wieków Płocka”,
niedawno otwartego Muzeum Żydów Mazowieckich,
które mieści się w byłej synagodze, i wystawy etnograficznej w dawnym spichlerzu.
Miasto znane jest także z Małachowianki, czyli Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Stanisława
Małachowskiego. To jedna z najstarszych szkół w Polsce, której korzenie sięgają roku 1180. Jej gotycka
wieża z XV w. wpisana jest na listę zabytków Europejskiego Szlaku Gotyku Ceglanego, który wiedzie przez
Danię, Niemcy i Polskę. Niedawno, po dwuletnim remoncie, otwarto dla zwiedzających najstarszą część
szkoły, pozostałości po dawnej kolegiacie św. Michała pochodzące jeszcze z XII w. Dzięki remontowi udało się wyeksponować wiekowe, ceglane ściany. Idąc
nowo wybudowaną ścieżką dydaktyczną, która wije
się nad starymi murami, możemy podziwiać romańskie, gotyckie i barokowe ściany, które zostały kolorowo podświetlone. Na zewnątrz wybudowano też
ossuarium, betonowy sarkofag przykryty granitową płytą i ściankami. To zbiorowy grobowiec, w którym złożono szczątki ok. 600 zmarłych przed wiekami płocczan, ekshumowanych w czasie wykopalisk.
W Małachowiance gościł niedawno prezydent Bronisław Komorowski, który odsłonił tam tablicę poświęconą pierwszemu premierowi III RP, płocczaninowi Tadeuszowi Mazowieckiemu. Uczniami Małachowianki byli też prezydent Ignacy Mościcki czy znany
podróżnik Tony Halik.

Plotzker Turmlied lauschen, das um 12.00 Uhr mittags
vom Rathausturm erklingt. Gespielt wird es von einem
Trompeter in Paradeuniform und gleich danach erscheinen auf dem Turm die Figuren der Fürsten – gezeigt
wird die Szene, als Bolesław Krzywousty von Władysław
Herman zum Ritter geschlagen wurde. In der ehemaligen Hauptstadt Masowiens sollte auch das MasowienMuseum besucht werden, das aus mehreren Teilen
besteht – der landesweit berühmten Ausstellung der
Jugendstilkunst, der historischen Ausstellung „10 Jahrhunderte von Płock”, dem kürzlich eröffneten Museum
der Masowischen Juden in der ehemaligen Synagoge
und der ethnografischen Ausstellung im ehemaligen
Speicher.
Bekannt ist die Stadt auch für die „Małachowianka“. Es
ist das nach dem Marschall Stanisław Małachowski benannte Allgemeinbildende Lyzeum in Płock, eine der ältesten Schulen in Polen, die 1180 gegründet wurde. Ihr
gotischer Turm aus dem 15. Jh. steht auf der Baudenkmalliste der Europäischen Route der Backsteingotik, die
über Dänemark, Deutschland und Polen führt.
Kürzlich, nach der zweijährigen Renovierung, wurde der
älteste Teil der Schule zur Besichtigung freigegeben – es
sind die Reste der aus dem 12. Jh. stammenden Stiftskirche St. Michael. Dank der Renovierung konnten die
Jahrhunderte alten Backsteinmauern freigelegt werden.
Wenn man über den neu gepflasterten Lehrpfad über
der alten Stadtmauer läuft, kann man farbig beleuchtete romanische, gotische und barocke Mauern bewundern. Gebaut wurde auch ein Ossuarium (Beinhaus),
ein mit Granitplatten überdachter Beton-Sarkophag, in
dem die Gebeine von 600 vor Jahrhunderten verstorbenen Bürgern von Płock aufbewahrt werden, die während der Ausgrabungsarbeiten exhumiert wurden. Im
„Małachowianka“ war kürzlich der Präsident Bronisław
Komorowski zu Gast, der eine dem ersten Premiermini-

Spacerkiem po mieście
Choć płocka Starówka nie jest tak duża jak krakowska czy warszawska, to potrafi zachwycić. Koniecznie trzeba zobaczyć ratusz oraz rynek otoczony zabytkowymi kamienicami. Większość z nich została wybudowana w XVIII i XIX w., ale najstarsza
– przy Grodzkiej 2 – wzniesiona została w XVII w.
Na Starówce warto spędzić więcej czasu, usiąść w jednej z licznych kawiarenek i posłuchać płockiego hejnału, który o godzinie 1200 rozlega się z ratuszowej wieży.

Spaziergang durch die Stadt
Obzwar die Altstadt von Płock nicht so ausgedehnt ist,
wie die Krakauer oder Warschauer, ist sie einfach entzückend. Unbedingt sehenswert sind das Rathaus und der
mit historischen Patrizierhäusern umsäumte Markt. Die
meisten von ihnen wurden im 18. und 19. Jh. gebaut
und das älteste, in der Straße Grodzka 2, stammt aus
dem 17. Jahrhundert. Der Altstadt sollte man unbedingt
mehr Zeit widmen, z.B. ein Cafe besuchen und dem
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Nie tylko historia
Płock dumny jest także ze swojej skarpy, która
majestatycznie wznosi się nad Wisłą. Podobnej
próżno szukać w całej Polsce. Każdy, kto przyjeżdża tu po raz pierwszy, jest nią wprost oczarowany, a ścieżka biegnąca 50 m. nad lustrem
Wisły to ulubione miejsce spacerów mieszkańców miasta i turystów. Czasami, kiedy wieje południowy wiatr, można tu zobaczyć paralotniarzy, którzy szybują w powietrzu nieomal
nad głowami przechodniów. W słoneczny, letni dzień warto po skarpie zejść w dół, nad Wisłę. Znajduje się tam jedyne w Polsce molo usytuowane nad rzeką, które mierzy ponad 350 m.
długości. Tuż obok jest amfiteatr, w którym co
roku odbywają się koncerty gwiazd oraz Płocka
Noc Kabaretowa.
Latem wielu płocczan można spotkać nad Zalewem Sobótka, który leży tuż nad brzegiem
Wisły. Od kilku lat działa tam miejskie kąpielisko, często rozgrywane są też zawody wioślarskie. Od kiedy dookoła zbiornika wybudowano ścieżki rowerowe i spacerowe, stało się ono
ulubionym miejscem treningu biegaczy. Na skarpie, choć nieco dalej od centrum, znajduje się miejskie zoo. Płock jest najmniejszym miastem w Polsce, które posiada własny ogród zoologiczny. Powstał on w roku 1951 i znajduje się w nim kilkaset
gatunków zwierząt. W letnie weekendy przychodzą tu całe rodziny z dziećmi, a raz w roku ogród
otwarty jest także w nocy. Na ubiegłoroczną „Noc
w zoo” przyjechało ponad 700 gości. Ci, którzy lubią mocniejsze wrażenia, zaglądają do parku linowego. Jest tam kilka tras o różnym stopniu trudności, w tym jedna dla dzieci od lat trzech, po której
mogą chodzić bez asekuracji! Na starszych czekają
bardziej skomplikowane wyzwania, m.in. kolejki tyrolskie oraz ścianka wspinaczkowa.
Weekend w Płocku to dobry pomysł na spędzenie
wolnego czasu z rodziną. Jeśli jesteśmy z małymi
dziećmi, warto zabrać je na przejażdżkę „Ciuchcią
Tumską”, czyli specjalną kolejką turystyczną, która
latem jeździ po mieście. Jeśli jeszcze mamy smartfona, to o najcenniejszych zabytkach Płocka dowiemy się wszystkiego ze specjalnej aplikacji przygotowanej przez urząd miasta.

Urząd Miasta Płocka
Stary Rynek 1, 09-400 Płock
tel. +48 24 367 15 55
www.plock.eu

Informacja Turystyczna
Stary Rynek 8, 09-400 Płock
tel. +48 24 367 19 44
www.turystykaplock.eu

ster der III. Republik Polen, Tadeusz Mazowiecki gewidmete Gedenktafel enthüllt hat. Tadeusz Mazowiecki wurde in
Płock geboren. Schüler des Lyzeums„Małachowianka“ waren
ebenfalls der polnische Präsident Ignacy Mościcki und der
bekannte Entdeckungsreisende Tony Halik.

Nicht nur Geschichte
Płock ist auf die sich majestätisch über die Weichsel erhebende Böschung stolz, da landesweit keine vergleichbare
zu finden wäre. Jeder, der zum ersten Mal hierherkommt,
ist davon regelrecht verzaubert und der 50 Meter über dem
Wasserspiegel der Weichsel führende Weg ist ein beliebter
Flanierort der Stadteinwohner und Touristen. Zuweilen,
wenn der Südwind weht, kann man die Gleitschirmflieger
beobachten, die direkt über den Köpfen der Spaziergänger
durch die Lüfte segeln. An sonnigen Sommertagen ist es
empfehlenswert, die Böschung zur Weichsel hin hinunterzusteigen. Die dortige, 350 m lange Mole ist die einzige Flussmole in Polen. Gleich daneben befindet sich das Amphitheater, wo jedes Jahr Konzerte mit Musikstars und die Plotzker
Kabarett-Nacht stattfinden.
Im Sommer trifft man die Einwohner am Weichsel-Altwassersee Sobótka, wo vor einigen Jahren das Stadtbad eröffnet wurde und wo häufig Paddelwettbewerbe stattfinden.
Seit um den See Rad-und Spazierwege angelegt wurden,
trainieren hier auch Läufer. Auf der Böschung, ein wenig
weiter vom Stadtzentrum entfernt, liegt auch der städtische
Zoo. Płock ist die kleinste Stadt in Polen, die einen eigenen
zoologischen Garten hat. Er entstand 1951 und bietet ein
Zuhause für mehrere hundert Tierarten. An Sommerwochenenden kommen ganze Familien hierher und einmal im Jahr
ist der Zoo auch in der Nacht geöffnet. Zu der „Nacht im Zoo”
kamen im letzten Jahr über 700 Besucher. Diejenigen, die
stärkere Eindrücke mögen, schauen im Seilpark vorbei, wo es
mehrere Strecken mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden
gibt, darin eine für Kinder ab dem dritten Lebensjahr, die sie
ohne Aufsicht nutzen können! Auf Ältere warten schwierigere
Herausforderungen, u.a. Seilrutschen und eine Kletterwand.
Ein Wochenendausflug nach Płock ist eine gute Idee, um
seine Freizeit mit der Familie zu verbringen. Wenn man mit
Kleinkindern reist, sollte man sie unbedingt mit der Bimmelbahn „Ciuchcia Tumska” fahren lassen, die im Sommer
durch die Stadt fährt. Wenn man einen Smartphone hat,
dann kann man alles über die Baudenkmäler von Płock über
die spezielle App erfahren, die vom Stadtamt vorbereitet
wurde.

Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego PTTK
ul. Tumska 4, 09-402 Płock
+48 24 262 26 00
www.pttk-plock.pl

Kalendarium wybranych imprez w roku 2015

Ausgewählte Events 2015

9-10 maja – Piknik Europejski (Stary Rynek)
Podczas Pikniku, w atmosferze zabawy, przedstawiciele miast partnerskich Płocka wraz
z innymi gośćmi popularyzują ideę integracji ponadnarodowej. Wśród straganów i stoisk odbywają się też koncerty. Dopełnieniem Pikniku jest barwna parada ulicami miasta, podczas której młodzież szkolna prezentuje program artystyczny związany z różnymi krajami Europy i świata.

9.-10. Mai – Europäisches Picknick (Stary Rynek)
Während des Picknicks popularisieren die Vertreter der Partnerstädte von Płock und
andere Gäste in unterhaltsamer Form die Idee der grenzübergreifenden Integration.
Zwischen den Verkaufsständen finden auch Konzerte statt. Das Picknick ergänzt ein
farbenfroher Umzug durch die Straßen der Stadt, bei dem die Schuljugend ein künstlerisches Programm darbietet, das mit verschiedenen Ländern in Europa und weltweit
verknüpft ist.

29-31 maja – Dni Historii Płocka/Jarmark Tumski (Stare Miasto, ulica Tumska)
Podczas Jarmarku na kilka dni przenosimy się znowu do średniowiecza. Wzgórze Tumskie staje się areną, na której walczą rycerze, a damy dworu tańczą w rytm dawnej muzyki. Można też spróbować dań i napojów przyrządzonych według oryginalnych receptur lub wziąć udział w warsztatach rzemiosła sprzed wieków. W tym czasie Starówka wypełnia się kramami, na których antykwariusze oraz kolekcjonerzy z całego kraju sprzedają różne starocie i dzieła sztuki.
20 czerwca – Wianki/Dzień Wisły (Molo nad Wisłą, Amfiteatr)
Największą atrakcją Dnia Wisły są bezpłatne rejsy łodziami i motorówkami po Wiśle
oraz pokazy ratownictwa wodnego. Dla dzieci na nabrzeżu przygotowano różne gry
i zabawy. Zabawa kończy się wieczornym koncertem w amfiteatrze oraz puszczaniem
wianków na Wiśle.
9-11 lipca – Reggaeland (Plaża nad Wisłą)
Najbardziej słoneczny z płockich festiwali. Na nadwiślańskiej plaży, w rytmach pulsującego basu i harmonijnego rytmu wybijanego na bongosach, spotykają się miłośnicy
muzyki reggae. W tym roku ambasadorem festiwalu będzie Darek Maleo Malejonek.
24-26 lipca – Audioriver (Plaża nad Wisłą)
To już 10. jubileuszowy festiwal. W tym roku do Płocka zawita charyzmatyczna irlandzka wokalistka Róisin Murphy, legenda drum’n’bassu, czyli Roni Size Reprazent Live,
oraz High Contrast. Audioriver to czwarty pod względem wielkości biletowany festiwal
w Polsce. W roku 2014 na plaży bawiło się ok. 24 tys. osób.
31 lipca-1 sierpnia – Polish Hip-Hop Festiwal (Plaża nad Wisłą)
Według branżowych mediów to najbardziej prestiżowe wydarzenie kulturalne w Polsce, przedstawiające kulturę hip-hop. W tym roku oprócz polskich artystów do Płocka
zawitają także europejskie gwiazdy, m.in. słowacki zespół KONTRAFAKT.
7-9 sierpnia – Rynek Sztuki (Stary Rynek)
Rynek Sztuki to swoiste płockie święto teatru, filmu i muzyki. Podczas jego trwania
można posłuchać polskich i zagranicznych muzyków eksperymentujących z dźwiękami, zobaczyć najlepsze teatry uliczne oraz obejrzeć pokazy kina plenerowego z muzyką na żywo.
19-23 sierpnia – Vistula Folk Festiwal (Amfiteatr)
Festiwal folklorystyczny, podczas którego publiczność przypomina sobie stare zwyczaje, tańce i obrzędy. W imprezie uczestniczą zespoły muzyki tradycyjnej z całego świata. Koncerty odbywają się w różnych lokalizacjach Płocka, natomiast koncert galowy
(22.08) w amfiteatrze.

29.-31. Mai – Geschichtsfest von Płock
Tumski-Jahrmarkt (Altstadt, Tumska-Straße)
Während des Jahrmarkts machen wir eine Zeitreise zurück ins Mittelalter. Der Domhügel wird zu einer Arena, auf der die Ritter gegeneinander kämpfen und die Hofdamen
nach alter Musik tanzen. Man kann auch Gerichte und Getränke verkosten, die nach
Originalrezepten zubereitet wurden oder an Werkstätten teilnehmen, die Jahrhunderte
alte Handwerke vorstellen. In dieser Zeit ist die Altstadt voller Verkaufsstände, auf denen die Antiquitätshändler und Sammler aus ganz Polen sowohl allerlei Krempel als
auch Kunstwerke feilbieten.
20. Juni – Wianki-Fest/Weichseltag (Mole an der Weichsel, Amphitheater)
Größte Attraktion des Weichsel-Festes sind unentgeltliche Weichsel-Fahrten mit Booten und Motorbooten und Darbietungen zur Wasserrettung. Für Kinder finden am Ufer
verschiedene Spiele statt. Das Fest schließt abends mit einem Konzert im Amphitheater
und mit Kranzwerfen in die Weichsel ab.
9.-11. Juli – Reggaeland (Weichselstrand)
Das sonnigste aller Festivals von Płock. Am Weichselstrand treffen sich Liebhaber der
Reggae-Musik. Alles in Begleitung harmonischer Bongo-Rhythmen und pulsierender
Bässe. Botschafter des diesjährigen Festivals ist Darek Maleo Malejonek.
24.-26. Juli – Audioriver (Weichselstrand)
Das Festival feiert bereits sein 10. Jubiläum. In diesem Jahr begrüßt Płock die charismatische irische Sangerin Roisin Murphy, die Drumn Bass Legende - Roni Size Reprazent
Live und High Contrast. Audioriver ist das viertgrößte Festival (mit Eintrittskartenpflicht) in Polen. 2014 waren am Weichselstrand ca. 24 tausend Personen anwesend.
31. Juli-1. August – Polish Hip-Hop Festival (Weichselstrand)
Nach Branchenmedien ist es der bedeutendste Kulturevent in Polen, bei dem die HipHop-Kultur vorgestellt wird. In diesem Jahr werden neben polnischen Künstlern auch
europäische Stars nach Płock kommen, u.a. die slowakische Band KONTRAFAKT.
7.-9. August – Rynek Sztuki / Kunstmarkt (Stary Rynek)
Der Kunstmarkt ist ein spezifisches Płocker Theater-, Film- und Musikfest, bei dem man
polnischen und ausländischen Musikern zuhören kann, die mit dem Klang experimentieren, beste Straßentheater bewundern und Filme mit Lifemusik unter freiem Himmel
sehen kann.
19.-23. August – Vistula Folk Festival (Amphitheater)
Ein Folklore-Festival, bei dem das Publikum an alte Bräuche, Tänze und Rituale erinnert
wird. An dem Fest beteiligen sich Bands aus der ganzen Welt, die traditionelle Musik
spielen. Die Konzerte finden an verschiedenen Stellen in Płock und das Galakonzert im
Amphitheater (22.08) statt.

5 września – Summer Fall Festival (Plaża nad Wisłą)
Festiwal zamyka sezon dużych wydarzeń muzycznych w Płocku. Podczas jego trwania
prezentowana jest muzyka niezależna. Na płockiej plaży króluje wtedy rock, metal, reggae i alternatywa.

5. September – Summer Fall Festival (Weichselstrand)
Mit diesem Festival schließt die Saison großer Musikevents in Płock ab. Präsentiert wird
beim Festival unabhängige Musik. Den Weichselstand in Płock beherrscht in dieser Zeit
Rock-, Metall-, Reggae- und alternative Musik

13 września – IV Półmaraton Dwóch Mostów
Półmaraton Dwóch Mostów nie jest typowym biegiem ulicznym. Jego trasa wiedzie
po nawierzchni asfaltowej, bruku, płytach betonowych oraz po naturalnym podłożu,
a uczestnicy biegną przez dwa płockie mosty.

13. September – 4. Halbmarathon Zweier Brücken
Das Halbmarathon Zweier Brücken ist kein typischer Straßenlauf. Die Strecke führt über
Asphalt- und gepflasterte Straßen, über Betonplatten und Grundwege und die Teilnehmer passieren beim Lauf zwei Płocker Brücken.
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Spaziergang durch...
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BUKOWINA

TATRZAŃSKA
Gmina z Morskim Okiem

BUKOWINA TATRZAŃSKA – Die Gemeinde mit dem Meerauge
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Majestatyczne Tatry rozpościerające się dookoła. Wioski malowniczo położone na wierchach i u ich stóp, drogi wijące się wśród
charakterystycznych dla regionu zabudowań, prężnie rozwijająca się infrastruktura sportowo-rekreacyjna, niepowtarzalna
atmosfera i kultura przenikająca codzienność…. To wszystko to tylko namiastka walorów, które cechują teren gminy Bukowina Tatrzańska.

Majestätische Tatra rundherum, malerisch
auf Bergen und zu ihren Füßen gelegene
Dörfer, Straßen, die sich zwischen den für
diese Region typischen Bauten winden,
dynamisch fortschreitende Sport- und Erholungsinfrastruktur, einmaliges Flair und
eine Kultur, die den Alltag erschließt… All
das ist nur ein Bruchteil dessen, was man
von der Gemeinde Bukowina Tatrzańska
erzählen kann.

Atrakcje na każdą porę roku

Attraktionen für jede Jahreszeit

Przez cały rok można tutaj korzystać ze skarbów natury. Lato w gminie Bukowina to wspaniałe wycieczki w góry (na obszarze gminy leżą m.in. Rysy i Morskie Oko), rodzinne spacery czy trekking oznakowanymi ścieżkami do oddalonych od ruchliwych miejsc
najpiękniejszych zakątków sołectw, spływy kajakowe,
rafting, zróżnicowane pod względem trudności trasy
rowerowe, jazda konna. Zimą zaś, dzięki wielu ośrodkom narciarskim, można tutaj aktywnie wypocząć na
nartach zarówno zjazdowych, jak i biegowych czy też
lodowiskach. Kompleksowości oferowanych usług
dopełniają szkółki narciarskie, wypożyczalnie nart, zaplecze handlowe i gastronomiczne oraz dodatkowe
atrakcje nie tylko dla dzieci.

Man kann hier das ganze Jahr über die Reichtümer genießen, die die Natur bietet. Der Sommer in der Gemeinde
Bukowina Tatrzańska bedeutet herrliche Ausflüge in die
Berge (auf dem Gebiet der Gemeinde liegen Rysy und das
Meerauge / Morskie Oko), Familienspaziergänge, Trekking
auf markierten Strecken zu den schönsten Schulzendörfern,
die fernab bevölkerter Orte liegen, Kanufahrten, Rafting,
Radwege mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden, Reiten. Und im Winter ermöglichen die zahlreichen Skicenter
aktive Erholung auf Langlauf- oder Abfahrtskiern oder beim
Schlittschuhlaufen. Die Center erbringen komplexe Dienstleistungen, so gibt es hier Skiunterricht, Skiausleihen, Einkaufs- und gastronomische Einrichtungen sowie viele andere Attraktionen, nicht für Kinder.
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Baseny termalne

Thermalbäder

Na terenie Gminy znajdują się dwa nowoczesne kompleksy termalne. Dzięki swojej specyfice oraz szerokiemu wachlarzowi atrakcji każdy z gości znajdzie coś
dla siebie – czy to w Białce Tatrzańskiej czy też w Bukowinie Tatrzańskiej.

Auf dem Gebiet der Gemeinde liegen zwei moderne Thermalanlagen. Dank ihrer Spezifik und einem breitgefächerten Angebot an Attraktionen wird jeder Besucher etwas für
sich finden – sei es in Białka Tatrzańska oder in Bukowina
Tatrzańska.

Nie tylko „Sabałowe bajania”

Nicht nur „Sabałas Märchenerzählungen”

Wciąż żywe, przekazywane z pokolenia na pokolenie,
tradycje Podhala, Spisza oraz romską można zobaczyć podczas różnorodnych uroczystości rodzinnych,
kościelnych, a także częstych wydarzeń kulturalnych
odbywających się we wszystkich sołectwach. Do największych wydarzeń zaliczają się ogólnopolskie festiwale i konkursy, m.in. „Sabałowe Bajania” i „Góralski Karnawał” czy „Sejmik Teatrów Wiejskich” odbywające się w Bukowinie Tatrzańskiej. Szczegóły dotyczące kalendarza imprez znajdują się na stronach
www.domludowy.pl.
Dom Ludowy to nie tylko siedziba prężnie działającego centrum kultury, ale największy dom drewniany
w Polsce. Jest on jednym z wielu zabytków na terenie
gminy, które warto zobaczyć. Niepozorne, a bardzo
urokliwe, są przydrożne kapliczki tak wiele mówiące
o religijności mieszkańców.

Die immer lebendige, von Generation auf Generation übermittelte Kultur von Podhale, Spisz sowie die Kultur der Roma
kann man bei verschiedenen Familienfeiern, kirchlichen
Festen und häufig stattfindenden Kulturveranstaltungen in
allen Schulzendörfern kennenlernen. Zu den bedeutendsten
Events zählen gesamtpolnische Festivals und Wettbewerbe,
u.a. „Sabałas Märchenerzählungen”, der „Goralen-Karneval”
und der „Kleine Sejm der Dorftheater”, die in Bukowina
Tatrzańska stattfinden. Einzelheiten zum Eventkalender sind
auf der Webseite www.domludowy.pl abrufbar.
Das Volkshaus ist nicht nur ein dynamisches und aktives
Kulturzentrum, sondern auch das größte aus Holz gebaute
Haus in ganz Polen. Es gehört zu den vielen Baudenkmälern
in der Gemeinde, die sehenswert sind. Sehr reizvoll sind die
unscheinbaren Bildstöcke an den Wegesrändern – ein stummes
Zeugnis der Gottesfürchtigkeit der hiesigen Menschen.

20 tysięcy miejsc noclegowych

Wir verfügen über ein großes und sehr gutes Übernachtungsangebot: Privatquartiere, Pensionen, Villen und zwei
erstklassige Hotels mit Konferenz- und Schulungscentern.
In der ganzen Gemeinde stehen Ihnen über 20 000 Übernachtungsplätze zur Verfügung.
Mehr über unsere Gemeinde und ihre Attraktionen:
www.ugbukowinatatrzanska.pl

Oferujemy liczną i bardzo dobrą bazę noclegową.
To kwatery prywatne, pensjonaty, wille, a także dwa
wysokiej klasy hotele z zapleczem konferencyjno-szkoleniowym. Na terenie gminy jest ponad 20 tys.
miejsc noclegowych do Państwa dyspozycji.
Więcej o naszej gminie i jej atrakcjach na stronie
www.ugbukowinatatrzanska.pl

Serdecznie zapraszamy!

Barlinek
Leży w wyjątkowo atrakcyjnym turystycznie terenie,
w południowej części województwa zachodniopomorskiego.
Znany jest z piękna okolicznych lasów, wód i atrakcji świata
przyrodniczego.
Pieczę nad przyrodniczymi skarbami okolic Barlinka piastuje
Królowa Puszczy Barlineckiej, której uroczysta koronacja na
podstawie legendy odbywa się co roku w czerwcu. Barlinek jest magicznym miasteczkiem, otwartym dla wszystkich gości – w scenerii gościnnego, zabytkowego rynku,
czy też bulwaru z widokiem na malownicze jezioro można tu
odpocząć z dala od zgiełku wielkich aglomeracji miejskich.
Na turystów czeka wiele atrakcji, tras i szlaków pieszych,
rowerowych, wodnych i oczywiście nordic walking. Jak
na europejską stolicę nordic walking przystało, w Barlinku
powstało Centrum Nordic Walking, a wokół miasta wytyczono 7 tras o zróżnicowanym stopniu trudności, łącznie 54 km.
Zapraszamy na uroczystą koronację Królowej Puszczy Barlineckiej – 20.06.2015 oraz 12.09.2015 r. na Mistrzostwa
Polski Europejskiej Stolicy Nordic Walking, Puchar Bałtyku
– największą imprezę nordic walking w Polsce.

20 000 Übernachtungsplätze

Die Gemeinde Bukowina Tatrzańska
lädt herzlich ein!

- Europejska Stolica Nordic Walking
- Europäische Nordic-Walking-Hauptstadt
Liegt auf einem touristisch sehr attraktiven Gebiet im Süden
der Woiwodschaft Westpommern. Der Ort ist für die Schönheit der umliegenden Wälder, Gewässer und für die attraktiven Naturreichtümer bekannt. Betreut werden diese natürlichen Reichtümer der Gegend um Barlinek von der Königin
des Barlinek-Urwalds, die jedes Jahr im Juni gekrönt wird,
genau so, wie es die Legende will. Barlinek ist ein magisches
Städtchen, das seinen Gästen immer mit Offenheit begegnet. Man kann sich hier, in der Szenerie des gastfreundlichen,
historischen Marktplatzes oder des Boulevards mit Blick auf
den malerischen See fernab jedes großstädtischen Lärms
erholen. Auf die Touristen warten zahlreiche Attraktionen,
Wander-, Rad-, Wasser- und Nordic-Walking-Routen.
Wir laden zur feierlichen Krönung der Königin des Barlinek-Urwalds am 20.06.2015 und am 12.09.2015 zu den
Polnischen Meisterschaften in der Europäischen Nordic-Walking-Hauptstadt, Ostsee-Pokal – also zum größten
Nordic-Walking-Event in Polen ein.
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www.it.barlinek.pl
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PodlasKie
Anna Kłossowska

na skrzyżowaniu kultur

Pałac Branickich w Bialymstoku / Palast der Familie Branicki im Białystok

Die Region Podlasie – am Schnittpunkt der Kulturen
„U nas zimy są mroźne, a lata gorące,
jesienie pełne grzybów, rzeki zarybione.
Wiosną słowiki dają swój darmowy koncert,
lipce pachną zbożami, falują jak one.
Obco brzmiącym dialektem rozbrzmiewają targi
Tuż obok siebie stoją cerkwie i kościoły
Matkom Bożym modlitwy wyszeptują wargi,
naród jest tu życzliwy, śpiewny i wesoły”

Die Sommer sind bei uns heiß, die Winter frostig,
die Herbste voller Pilze, die Flüsse voller Fische
im Frühling konzertieren die Lerchen,
und der Juli riecht nach reifem Getreide.
Die Messe erklingt in fremdsprachigen Dialekten.
Dicht nebeneinander stehen katholische und orthodoxe
Kirchen, die Lippen flüstern Gebete zu ihren Madonnen.
Das hiesige Volk ist freundlich, gesangsfreudig und lustig.

W pierwszej stolicy Podlasia – Drohiczynie – przy jednej ulicy
stoją dwie świątynie, katolicka i prawosławna. Tak jak w cytowanym wyżej wierszu-hymnie blogerki Anny Zajączkowskiej. Do obu co niedziela zmierza tłum wiernych, a dzieląc
się na tych, którzy wybierają księdza lub batiuszkę, pozdrawiają się serdecznie nawzajem. Tu nie ma znaczenia, kto jest
jakiego wyznania. Łączy silna wiara i podlaska ziemia, która

In Drohiczyn, der ersten Hauptstadt der Region Podlasie,
stehen an einer Straße zwei Kirchen, eine katholische und
eine orthodoxe, was die Bloggerin Anna Zajączkowska
im obigen Lobgesang auf die Region Podlasie beschreibt.
Sonntags sind beide Kirchen voller Gläubiger, die sich auf
der Straße herzlich begrüßen, bevor sich ihre Wege trennen und die einen den Pfarrer und die anderen den Popen

od wieków gości oprócz Polaków także Ukraińców, Białorusinów, Litwinów, Rosjan, Tatarów i Żydów.

Góra krzyży

Fot .: © N ig ht m a n 19 65 – Foto l ia . p l
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W słynącym z borowin Supraślu fascynuje niebanalna bryła
obronnej, bizantyjsko-gotyckiej cerkwi Zwiastowania Najświętszej Marii Panny należącej do monasteru pod tym samym wezwaniem, który po Ławrze Kijowsko-Pieczerskiej
był drugim ośrodkiem monastycznym Cerkwi prawosławnej
na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego. Zrekonstruowana cerkiew jest w trakcie prac zmierzających do rekonstrukcji unikalnych fresków, które zdobiły ją w XVI w. Głównym sanktuarium polskiego prawosławia jest Święta Góra
Grabarka, która zasłynęła w 1710 r. cudownym ocaleniem
ok. 10 tys. osób od epidemii cholery. Tu każdy potrzebujący duchowego wsparcia czy dziękujący za nie może zanieść

wählen. Hier ist es nicht wichtig, welchen Glaubens der
Nachbar ist. Viel wichtiger sind der starke Glaube und die
Liebe zur Region Podlasie, wo seit Jahrhunderten Polen,
Ukrainer, Weißrussen, Litauer, Russen, Tataren und Juden
nebeneinander leben.

Der Berg der Kreuze
In der Stadt Supraśl, die für Heilmoore berühmt ist, entzückt die byzantinisch-gotische orthodoxe Kirche der Verkündigung der Allerheiligsten Gottesmutter Maria, die
zum gleichnamigen Kloster gehört, das nach dem Kiewer
Höhlenkloster (Heiliges Mariä-Himmelfahrt-Kloster) die
zweitgrößte Klosteranlage der Orthodoxen Kirche im Großfürstentum Litauen war. In der bereits sanierten orthodoxen Kirche werden gegenwärtig die einmaligen Wandmalereien aus dem 16. Jahrhundert rekonstruiert. Wich-
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Synagoga w Tykocinie / Synagoge in Tykocin

tigster Wallfahrtsort der polnischen orthodoxen Christen
ist der Heilige Berg Grabarka, der 1710 berühmt wurde.
Dem Berg entspringt eine Quelle, deren Wasser etwa 10
tausend Menschen vor Cholera bewahrt hat. Jeder, der
seelische Unterstützung benötigt und jeder dafür dankende kann hier sein Kreuz bringen, es neben tausenden
anderen, zuweilen bereits altersmorschen, Jahrhunderte
alten Kreuzen aufstellen und sich danach in der wundertätigen Quelle waschen, zu der seit 300 Jahren Wallfahrer
in der Hoffnung auf Genesung pilgern.

Fot .: © j awo rex – Foto li a. p l

78

König Sobieski und die Tataren
Die sich beinahe zu einem gleicharmigen Dreieck schließende Tatarenroute in der Region Podlasie verbindet Białystok, die Hauptstadt der Region mit Sokółka, Malawicze
und Bobrowniki sowie mit Krynki, Białogorce, Żylicze und
Supraśl. Auf dieser Route liegen in den Orten Kruszyniany
und Bohoniki moslemische Friedhöfe und immer noch betriebene Moscheen, mit getrennten Beträumen für Männer und Frauen. Die Kirche darf man nur barfuss betreten,
so bleiben die Schuhe vor der Schwelle stehen. Die beiden
Dörfer übergab der König Jan III. Sobieski tatarischen Soldaten für die ausstehende Belohnung.

Krzyże na górze Grabarce / Kreuze auf dem Berg Garbarka

i postawić swój krzyż wśród tysięcy innych, niekiedy już
spróchniałych, bo liczących po kilkaset lat. A potem obmyć
się w źródełku, do którego z wiarą i modlitwą przybywają pielgrzymi od ponad 300 lat z nadzieją na uzdrowienie.

Sobieski i Tatarzy
Tworzący niemal regularny trójkąt Podlaski Szlak Tatarski łączy stolicę regionu Białystok z Sokółką, Malawiczami i Bobrownikami oraz Krynkami, Białogorcami, Żyliczami i Supraślem. Na tym szlaku, w Kruszynianach i Bohonikach,
znajdują się muzułmańskie cmentarze i czynne meczety,
gdzie za przepierzeniem osobno modlą się kobiety i mężczyźni. Na bosaka, gdyż buty zostawia się przed progiem.
Obie te wsie sam Jan III Sobieski nadał za zaległy żołd żołnierzom tatarskim.

Im Schatten der Synagoge
Eine der polenweit ältesten Synagogen in Tykocin am Narew birgt heute ein Museum, wo anhand von Dokumenten, Fotografien und schöner Inszenierungen jüdischer
Festlichkeiten die Zeit darstellt wurde, als Tykocin nach
Krakau die zweitgrößte jüdische Gemeinde in Polen war.
Im Narew-Tal erstreckt sich das Land der Offenen Fensterläden, die die hölzernen Häuser in den orthodoxen Dörfern Puchły, Soce und Trześcianka schmücken. Die hiesige
orthodoxe Bevölkerung weißrussischer Abstammung kultiviert ihre Traditionen bis auf den heutigen Tag.

Meczet w Kruszynianach

Cień synagogi
W Tykocinie nad Narwią, we wnętrzach jednej z największych i najstarszych w Polsce synagog mieści się dziś muzeum. Za sprawą dokumentów i fotografii, ale i pięknych
inscenizacji świąt żydowskich odtwarza ono czasy, gdy właśnie w Tykocinie mieściła się druga po krakowskiej największa gmina żydowska w Polsce. W dolinie Narwi rozciąga się Kraina Otwartych Okiennic, które zdobią drewniane domy w tworzących ją prawosławnych wsiach: Puchły,
Soce i Trześcianka. Tutejsza ludność prawosławna białoruskiego pochodzenia nadal kultywuje swoje tradycje.

„Stariks“ – Gemeindeältesten
und Kapellen der Altgläubigen (Molenna)

Nastawnicy i molenny
Podlasie przybliża kulturę staroobrzędowców, potomków
Rosjan, którzy w XVII w. nie przyjęli reform ówczesnego patriarchy i schronili się właśnie tutaj. Co prawda już nie noszą

Kartacze / Grüne Klöße „Kartacze” (große Kartoffelklöße mit Fleischfüllung)

Cerkiew Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Supraślu
Orthodoxe Kirche der Verkündigung der Allerheiligsten Gottesmutter Maria in Supraśl

In der Region Podlasie begegnet man der Kultur der Altgläubigen. Es sind Nachfahren jener Russen, die im 17.
Jh. nicht den Reformen des damaligen Patriarchen gefolgt sind und auf diesen Gebieten Schutz suchten. Sie
tragen zwar keine langen Bärte, wie einst, aber sie trinken und rauchen nicht und ersetzen die Geistlichen in
den Kirchen durch weltliche Gemeindeältesten. Ihre Kapellen befinden sich in den Orten Suwałki, Wodziłki und
Gabowe Grądy.
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Festiwal „Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej” / Festival „Tage der Orthodoxen Musik in Hajnówka“

jak ongiś długich bród, ale nadal nie palą i nie piją, a duchownych w świątyniach zastępują świeckimi – nastawnikami. Te świątynie – molenny – znajdują się w Suwałkach,
Wodziłkach i Gabowych Grądach.

Wielokulturowy tygiel
Oprócz wspomnianych wcześniej miast w Podlaskiem warto odwiedzić stolicę, czyli Białystok. Kojarzony głównie za
sprawą Wersalu Północy, czyli Pałacu Branickich, również
obok siebie posiada piękne cerkwie i kościoły, rezydencje
fabrykanckie, zabytki kultury żydowskiej. Wielokulturowość
można spotkać tu na co dzień, również dzięki Białostockiemu Szlakowi Kulinarnemu. Położona na skraju Puszczy
Białowieskiej Hajnówka słynie głównie z pięknej cerkwi pw.
Świętej Trójcy i festiwalu „Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej”, ale to także ośrodek kultury białoruskiej. W Mielniku
również zobaczymy cerkiew i synagogę. Północna część regionu – Suwałki, Sejny, Puńsk – to miejsce przeplatania się
kultury polskiej i litewskiej. W Podlaskiem położone jest też
najmniejsze miasto w Polsce – Suraż, który zwany jest perłą
archeologiczną regionu. Naukowcy zlokalizowali tutaj osadę z X w., założoną przez osadników z Suraża (dzisiejszy
Sudak) na Krymie. Te rozmaite kultury współgrają ze sobą
w wyjątkowej urody krajobrazie, gdzie rzeki jeszcze są czyste i zarybione, a żyzna ziemia eksploduje soczystą zielenią
pól i ukwieconych ogrodów.

Tiegel vielseitiger Kulturen
Neben vorstehend erwähnten Orten ist auch die Hauptsstadt der Region Podlasie, Białystok besuchenswert. Sehenswert sind nicht nur der als Versailles des Nordens
bezeichnete Palast der Familie Branicki, sondern auch
schöne orthodoxe und katholischen Kirchen, Fabrikanten-Residenzen und Denkmäler jüdischer Kultur. Man kann
hier jeden Tag verschiedenen Kulturen begegnen, auch
dank der Kulinarischen Route von Białystok. Der am Rande des Białowieża-Urwalds gelegene Ort Hajnówka ist vor
allem für die schöne, der Heiligen Dreifaltigkeit geweihte Kirche und das Festival „Tage der Orthodoxen Musik
in Hajnówka“ bekannt, der Ort ist aber auch ein Zentrum
der weißrussischen Kultur. In Mielnik gibt es auch eine orthodoxe Kirche und eine Synagoge. Im Norden der Region – in Suwałki, Sejny, Puńsk – verflicht sich hingegen
die polnische und litauische Kultur miteinander. In der
Region Podlasie liegt auch Suraż, die kleinste polnische
Stadt, die als archäologische Perle der Region gilt. Forschungswissenschaftler haben hier eine Siedlung aus dem
10. Jh. entdeckt, die von Ansiedlern aus Suraż (heute Sudak) auf der Krim angelegt wurde. Die vielfältigen Kulturen koexistieren in einer wunderschönen Landschaft, wo
die Flüsse noch sauber und voller Fische sind und wo der
fruchtbare Boden mit grünenden Feldern und blumigen
Gärten explodiert.

Sobór Świętej Trójcy w Hajnówce / Dreifaltigkeitskirche in Hajnówka

Kalendarium wydarzeń:
Jarmark Kaziukowy w ramach Dni Kultury Kresowej
Białystok, 8 marca 2015, www.woak.bialystok.pl

Fot . : S z czeb r zes zy n sk i – Wik i ped i a .p l
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VERANSTALTUNGSKALENDER:
Kaziuk-Jahrmarkt im Rahmen der Tage der Kultur der Östlichen Grenzgebiete
Białystok, 8. März 2015 www.woak.bialystok.pl

XIII edycja Pieśni Wielkopostnej
w Tradycji Ludowej Suwalszczyzny
Rutka Tartak, 22 marca 2015, godz. 830, www.powiat.suwalski.pl

XIII. Festspiel des Fastenzeit-Liedes
in der Volkstümlichen Tradition der Region Suwalken
Rutka Tartak, 22. März 2015, 830 Uhr www.powiat.suwalski.pl

XXIV Jarmark Wielkanocny
Białystok, 22 marca 2015, godz. 900, www.muzeum.bialystok.pl

XXIV. Ostern-Jahrmarkt
Białystok, 22 März 2015, 900 Uhr www.muzeum.bialystok.pl

VIII Przegląd na Haft i Koronkę Powiatu Hajnowskiego
Hajnówka, 18 kwietnia 2015, www.hdk.hajnowka.pl
Noc muzeów
Białystok, 16 maja 2015, www.mwb.com.pl, www.galeriaslendzinskich.pl,
www.galeria-arsenal.pl, www.centrumzamenhofa.pl,
www.muzeum.bialystok.pl
X Zlot Wojowników Słowian, Bałtów i Wikingów
Mielnik, 5 czerwca 2015, www.goksir.mielnik.com.pl

VIII. Übersicht der Stickereien und Spitzen im Kreis Hajnówka
Hajnówka, 18. April 2015 www.hdk.hajnowka.pl
Museennacht
Białystok, 16. Mai 2015 www.mwb.com.pl, www.galeriaslendzinskich.pl,
www.galeria-arsenal.pl, www.centrumzamenhofa.pl,
www.muzeum.bialystok.pl
X. Treffen der Slawischen und Baltischen Krieger und der Wikinger
Mielnik, 5. Juni 2015 www.goksir.mielnik.com.pl
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Smaki

wielkich
odkryć
Marta Legieć

Fot.: M.Legieć, © Torsten Krüger – Fotolia.pl

Ciasteczka w Pasteis de Belem

Fot . : © C a rl o s C a eta no – Foto l ia .p l
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Wagonik starego, kultowego
już tramwaju linii 28 przemierza
siedem wzgórz Lizbony z góry
na dół. Gdziekolwiek się nim nie udamy,
trafimy na kulinarny rarytas. Bądźmy
szczerzy – uciechy gastronomiczne
to bez wątpienia arcyważny powód,
dla którego należy odwiedzić
stolicę Portugalii.

Spacer po Lizbonie zaczynam od Belem, jednej z pamiątek po epoce wielkich odkryć. Każdego roku tysiące, setki tysięcy turystów przyjeżdżają tutaj podziwiać
jedyne w swoim rodzaju atrakcje. Po dokładnym obfotografowaniu misternie rzeźbionej wieży Belem, pomnika Odkrywców i klasztoru Hieronimitów, najważniejszego zabytku dzielnicy, każdy, ale to każdy udaje się do tutejszego słodkiego raju, najsłynniejszej lizbońskiej cukierni Pasteis de Belem. Ciasteczka, po jakie w kolejce ustawiają się tu tłumy są kruche, wypełnione delikatnym budyniowym kremem. Oprowadzający mnie po zapleczu cukierni Miguel Clarinha, syn
właściciela cukierni, dużo opowiada o produkcji tych
wypieków. Nie zdradza tylko jednego – receptury.
– Jest tajna, znają ją zaledwie trzy osoby, a ukryta jest za tymi pancernymi drzwiami – wskazuje metalowe, solidne wrota. Na pocieszenie pochłaniam
dwie babeczki. Dwie to minimum. Tu każdy sobie na
tyle (lub więcej) pozwala, zupełnie nie myśląc o kaloriach. Trudno mi przy tym wyobrazić sobie ogrom
pracy wkładanej w wykonanie tych wspaniałych ciastek. Każde wykonywane jest ręcznie. Podobno jednego dnia sprzedano tu aż 55 tys. sztuk.
Pasteis de Belem działa nieprzerwanie od 1837 r.
Zresztą cała Lizbona pełna jest miejsc z historią, z duszą, ze smakiem.
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Kawiarnia z 1782 r.
i pijalnia wisniówki
W samym sercu miasta, pod adresem Praca do Comercio 3, trafiam do jednej z najstarszych tutejszych
kawiarni – otwartej w 1782 r. – Martinho da Arcada. Stąd już blisko na plac Rossio, gdzie pod chmurką (no prawie) od 1840 r. działa kolejna słynna atrakcja – pijalnia wiśniówki – Ginjinha. Do niewielkiego
lokalu, który posiada tylko ladę, ciągną nie tylko turyści. Wielu tu miejscowych. Pracownicy pobliskich
banków wpadają na kieliszek mocnego likieru, w którym pływają niewielkie owoce. Przeżuwają je, pestki wypluwając pod nogi. Wrócą tu jutro w drodze
z pracy do domu.

Obiad u Johna Malkovicha
Zupełnie inne zwyczaje panują w restauracji Bica do
Sapato, zaledwie kilometr od Praca do Comercio.
Współwłaścicielem restauracji z widokiem na wody
Tagu jest John Malkovich. Podobno czasem można tu
aktora spotkać. Serwuje u siebie kuchnię nowoczesną
z portugalskim akcentem. Jednak jeśli chcemy poczuć prawdziwe miejscowe smaki, wystarczy zagłębić się w ulice barwnej Alfamy. Tę najstarszą dzielnicę
mieszkańcy miasta nazywają duszą Lizbony. W kameralnych knajpkach serwuje się gęste zupy caldo verde,
grillowane sardynki i domowe kiełbasy. Tu poczujemy,
że prawdziwa kuchnia portugalska jest nieskomplikowana, ale przy tym pyszna.

GESCHMACK

GROSSER ENT DECKUNGEN
Der Wagen der alten, bereits kultigen
Straßenbahn der Linie 28 durchquert die
sieben Lissabonner Hügel von oben nach
unten. Wohin wir auch damit fahren würden
– wir stoßen immer auf eine kulinarische
Rarität. Seien wir doch ehrlich – lukullische
Gaumenfreuden sind zweifelsohne ein
gewichtiger Grund, wegen dem ein Besuch
der Hauptstadt Portugals ein Muss ist.

Törtchen im Pastéis de Belém
Meinen Spaziergang durch Lissabon beginne ich in
Belém, das an die Zeit der großen Entdeckungen erinnert. Jedes Jahr kommen hunderttausende Touristen

Fot . : M .L eg i eć, © co n t ra st werksta t t – Foto li a .p l
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hierher, um die hiesigen, einmaligen Attraktionen zu
bewundern. Nachdem der kunstvoll geschnitzte Turm
von Belém, das Seefahrerdenkmal und das Hieronymitenkloster auf Fotos verewigt wurden, begibt sich
jeder, aber wirklich jeder, ins hiesige süße Paradies, in
die berühmteste Lissabonner Pastelaria Pastéis de Belém. Die Törtchen, nach welchen die Menschen zu
tausenden Schlange stehen, heißen Pastel de Nata und
sind aus mürbem Blätterteig mit zarter Pudding-SahneFüllung zubereitet. Miguel Clarinha, der Sohn des Inhabers der Pastelaria, führt mich durch die Hinterräume des
Betriebes und erzählt dabei viel über die Herstellung des
Naschwerks. Eines gibt er jedoch nicht preis – das Rezept ist streng geheim und nur drei Personen bekannt.
Versteckt ist es hinter dieser Panzertür – er weist mit der
Hand auf die solide Metalltür.
Um mich darüber hinwegzutrösten, verschlinge ich sogleich zwei Törtchen. Denn zwei sind ein Minimum. Das
(oder mehr) gönnt sich hier jeder und vergisst dabei die
tückischen Kalorien. Der Arbeitsaufwand, der bei der
Entstehung dieser herrlichen Törtchen betrieben wird,
ist kaum vorstellbar. Jedes wird einzeln handgefertigt.
Es soll sogar einen Tag gegeben haben, an dem 55 000
Stück Pastel de Nata verkauft wurden. Pastéis de Belém
existiert ununterbrochen seit 1837. Ganz Lissabon hat
übrigens viele Orte, die voller Geschichte, Geist und Geschmack sind.

Café von 1782
und Sauerkirschlikörverkostung
Mitten in der Stadt, am Praça do Comercio 3, stoße ist auf eines der ältesten örtlichen Cafés, das 1782
gegründet wurde. Es ist das Martinho da Arcada. Von
hier ist es nicht mehr weit zum Rossio, wo es seit 1840
unter freiem Himmel (na ja fast unter freiem Himmel)
eine weitere Lissabonner Attraktion gibt – Ginjinha –
einen kleinen Kiosk, wo Sauerkirschlikör serviert wird.
In die kleine Lokalität, die eigentlich nur über eine Theke verfügt, kehren nicht nur Touristen ein. Man sieht
hier auch viele hiesige Einwohner, die Mitarbeiter der
benachbarten Banken schauen vorbei, um ein Glas des
starken Likörs zu genießen, in dem das kleine Obst
schwimmt. Es wird durchgekaut und die ausgespuckten Kerne landen auf dem Boden. Morgen, auf dem
Heimweg, werden sie wieder hier vorbeischauen.

Mittagessen bei John Malkovich
Ganz andere Sitten herrschen im Restaurant Bica do
Sapato, das nur einen Kilometer vom Praça do Comercio entfernt ist. Mitbesitzer dieses Restaurants
mit Blick auf den Tajo ist der Schauspieler John Mal-

85

Podróże ze smakiem

Zapraszamy na niepowtarzalne
wycieczki do Portugalii

PORTUGALIA
Historia – Kultura – Przyroda
Złote plaże
Wyjazdy integracyjne,
tematyczne i relaksacyjne
Geschichte - Kultur - Natur
Goldene Strände
Themenbezogene
und Erholungsintegrationsfahrten

kovich, den man angeblich zuweilen hier antreffen
kann. Er serviert moderne Menus mit portugiesischer
Note. Wenn man jedoch die lokalen Speisen probieren möchte, reicht es, in die Straßen des farbenfrohen
Alfama einzutauchen. Es ist der älteste Stadtteil Lissabons, den die Einwohner als die Seele der Stadt bezeichnen. In behaglichen Gaststätten werden sämige
Suppen caldo verde, gegrillte Sardinen und hausgemachte Würste serviert. Man merkt hier, dass die echte portugiesische Küche unkompliziert und dabei einfach köstlich ist.

Tel.: (00 48) 18 20 15204
fax: (00 48) 18 20 15 206
Email: info@pomiantravel.com
www.pomiantravel.com
www.pomiantravel.pl

Kabeljau in 365 Geschmacksvarianten
Dorsz w 365 smakach
Oczywiście nie opuścimy miasta bez spróbowania bacalhau, czyli dorsza, w jednym z 365 smaków, na każdy dzień roku. Tę rybę o randze niemal symbolu narodowego dostaniemy prawie wszędzie, a od wyboru
smaków może zakręcić się nam w głowie. Co ciekawe, danie narodowe, czyli właśnie dorsz, u brzegów
Portugalii nie występuje. Na miejscowe stoły sprowadzany jest z Islandii lub Norwegii.

Nostalgiczne fado
W poszukiwaniu smaków Lizbony warto też zarezerwować choć jeden wieczór w klubie z muzyką fado,
która narodziła się w tutejszych portowych zaułkach.
Kilka godzin podlanych miejscowym winem, w towarzystwie nostalgicznych pieśni opowiadających historie zawiedzionej miłości albo umiłowania do Lizbony,
sprawi, że na pewno zechcemy tu wrócić, by smakować jeszcze więcej.

Wir werden die Stadt auf keinen Fall verlassen, ohne
vorher einen bacalhau, also einen Kabeljau in einer
der 365 möglichen Geschmacksvarianten, jeden Tag
anders zubereitet, ausprobiert zu haben. Diesen Fisch,
der beinahe ein nationales Symbol ist, bekommen wir
fast überall und die riesengroße Auswahl, kann wirklich Kopfweh bereiten. Interessant ist, dass das Nationalgericht, also der Kabeljau eben, nicht an der
Küste Portugals gefischt, sondern auf die örtlichen Tische aus Island oder Norwegen importiert wird.

Nostalgische Fado-Musik
Bei der Suche nach den verschiedenen Geschmäcken
von Lissabon, lohnt es sich, wenigstens einen Abend
für einen Klub zu reservieren, wo die in hiesigen Hafenwinkeln entstandene Fado-Musik gespielt wird.
Einige Stündchen beim hiesigen Wein und bei nostalgischen Liedern über enttäusche Liebe und über
die Liebe zu Lissabon, werden sicherlich dafür sorgen,
dass wir unbedingt zurückkehren wollen um noch
mehr auf den Geschmack Lissabons zu kommen.

Fot . : M .L eg i eć, © A l exa nd er –Foto l ia . p l

86

Wir laden herzlich zu einmaligen
Exkursionen nach Portugal ein

Reisen mit Genüssen

Podróże ze smakiem

Die erste Praline wurde am Hofe Ludwig des
XIV. serviert und der Koch, der sie kreierte, hat
in ihrer Bezeichnung seinen Brotherren, den
Grafen du Plessis Praslin verewigt. Seitdem
hatten die Kavaliere keine Chance mehr, die
Gunst der Hofdamen zu gewinnen, ohne sie
mit Pralinen zu beschenken. Gereicht wurden
sie auch bei diplomatischen Gesprächen, um
das Eis zwischen den verhandelnden Parteien
zu brechen.

Alex Dorian

Pralinen in Schokoladen-Epopöe
Pierwszą pralinę podano na dworze
Ludwika XIV, a kucharz, który ją stworzył,
uwiecznił w nazwie swego chlebodawcę,
hrabiego du Plessis Praslin. Od tamtego
dnia kawalerowie nie mieli bez nich
szans na oczarowanie dworskich dam.
Podawano je podczas rozmów dyplomatycznych, by przełamać lody między
stronami.
Pojawienie się pralinek w postaci znanej współcześnie umożliwiły ulepszenia w preparowaniu czekoladowej masy wprowadzone przez szwajcarskiego cukiernika Rodolpha Lindta około 1879 r. Pralinki Lindor
jego receptury są dziś znane całemu światu. Podobnie jak Mozartkugeln, które utożsamiane są z wielkim
kompozytorem, jego rodzinnym Salzburgiem i Austrią
w ogóle. Wypełnia je pistacjowa masa pomysłu żyjącego na przełomie XIX i XX w. cukiernika Paula Fürsta.
Z Perugią, stolicą włoskiej Umbrii, wiążą się z kolei baci
(l.poj. bacio), czyli pocałunki, od lat 20. minionego stu-

lecia sztandarowy produkt miejscowej fabryki czekolady – Peruginy. Początkowo mówiono na nie cazzotto,
ale słowo oznaczające w potocznej mowie kuksańca
zastąpiono szybko bardziej romantyczną nazwą. Rzecz
ciekawa, że pocałunkami określano wówczas wszelkie
drobne wyroby cukiernicze, ale dziś mało kto o tym pamięta, wszyscy zaś znają perugińskie baci.
W nurt pralinkowej historii wpisuje się manufaktura
Chocoffee ze Świdnicy, wyrosła z firmy rodzinnej prowadzonej od 1927 r. Ich luksusowe, ręcznie wykonywane czekoladowe rarytasy wiążą się często z historycznymi wydarzeniami. Kryjącą malinę z chili pralinką „Red Baron” uhonorowano niegdyś Manfreda
von Richthofena, nazywanego Czerwonym Baronem
asa niemieckiego lotnictwa z czasów I wojny światowej, który dzieciństwo i młodość spędził w Świdnicy. Natomiast pralina „Królewska” z czarną porzeczką
i octem balsamicznym powstała specjalnie na powitanie szwedzkiej pary królewskiej, goszczącej w Świdnicy w maju 2011 r.
Jak widać, biorąc do ust pralinkę, smakujemy dziś nie
tylko czekoladowy rarytas, ale także ułamek bogatej
historii naszej cywilizacji.

fot . : © Vik to r – Foto l ia .p l
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Die Pralinen in der Form, wie wir sie heute kennen, verdanken wir dem aus der Schweiz stammenden Confiseur
Rodolphe Lindt, der um 1879 die Conchiermaschine und
andere Verfahren zur Verbesserung der Schokoladenqualität entwickelte. Die nach seinem Rezept entstandenen Lindor-Pralinen sind heute weltweit bekannt, ähnlich, wie die
Mozartkugeln, die immer mit dem großen Komponisten,
seiner Heimatstadt Salzburg und überhaupt mit Österreich
in Verbindung gebracht werden. Die Mozartkugeln sind
eine Süßware aus Pistazien, Marzipan und Nougat und
wurden von dem um die Wende des 19. zum 20. Jahrhundert lebenden Konditor Paul Fürst kreiert. Mit Perugia,
der Hauptstadt der italienischen Region Umbrien sind hingegen baci (Einz. bacio), also „Küsse“ verknüpft. Seit den
20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts ist es die Ikone
der örtlichen Schokoladenfabrik Perugina. Anfangs hießen
die Pralinen cazzotto, aber das Wort bedeutete in der Umgangssprache einen Fausthieb, so ersetzte man es schnell
mit einem Namen, der romantischer klang. Interessant ist
es, dass man damals alle kleineren Konditoreierzeugnisse
als Küsse bezeichnete. Heute kann sich jedoch kaum jemand daran erinnern, alle kennen aber die Baci Perugina.
In die Pralinen-Geschichte ist auch die Manufaktur Cchocoffee in Świdnica eingegangen, die sich aus einer seit
1927 betriebenen Familienfirma herausentwickelte. Ihre luxuriösen, manuell gefertigten Schoko-Raritäten sind häufig
mit historischen Ereignissen verknüpft. Mit der Praline Red
Baron, in der eine Himbeere mit Chili verborgen ist, wurde
einst der Freiherr Manfred von Richthofen, der sogenannte
Rote Baron, der beste Jagdflieger aus dem 1. Weltkrieg geehrt, der seine Kindheit und Jugend in Świdnica (Schweidnitz) verbrachte. Die Königs-Praline mit Füllung aus schwarzen Johannisbeeren und Balsamessig wurde hingegen extra
zur Begrüßung des schwedischen königlichen Ehepaars kreiert, das Świdnica im Mai 2011 besuchte.
Wenn man also heute eine Praline genießt, sollte man bedenken, dass wir es nicht nur mit einer Schoko-Rarität, sondern auch mit einem Bruchteil der reichhaltigen Geschichte
unserer Zivilisation zu tun haben.

Świdnicka Manufaktura Czekolady
www.chocoffee.com
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Produkt turystyczny

Mazowiecka

Micha Szlachecka
Pod tą nazwą kryje się szlak kulinarny
na wschodnim Mazowszu. Przebiega
zaledwie 100 km na wschód od Warszawy, na pograniczu etnograficznych
krain – Mazowsza i Podlasia, w otoczeniu nieskażonej przyrody, w rejonie
wyznaczonym nurtem najczystszych
polskich rzek – Bugu i Liwca.

Masowischer Adeligen-Napf
Szlak folkloru i smaków Mazowsza „Mazowiecka Micha Szlachecka”,
wyróżniony między innymi przez Polską Organizację Turystyczną, jest
kluczem do poznania regionu. Wbrew nazwie, budzącej błędne
w istocie skojarzenia z kapiącymi od tłuszczu mięsiwami, odkryjemy
na nim, jak bogata i zróżnicowana jest paleta miejscowych smaków.
W kulturze regionu splatają się bowiem tradycje polskie, białoruskie,
litewskie, tatarskie i żydowskie, szlachty i włościan. W wachlarzu odtwarzanych pieczołowicie lokalnych przepisów są więc potrawy ze
wszystkiego, czym natura hojnie obdarzyła okolicę. A więc oprócz
dziczyzny są tu także dania z leśnych owoców, grzybów, ziół, ryb. Na
podkreślenie zasługuje przy tym fakt, że wszystkie potrawy i napitki
powstają z lokalnych produktów, a za jakość i oryginalność zbierają
liczne nagrody i wyróżnienia. Miejsca, w których powstają, posiadają
znak Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego (ESDK) – białą czapkę kucharską na niebieskim tle.
Szlak powstał z pasji i dzięki energii trzech kobiet, właścicielek klimatycznych obiektów na szlaku – Małgorzaty Wojewódzkiej (Retro
Skibniew), Małgorzaty Borkowskiej (Dwór Mościbrody) i Bożeny Polak-Stojanovej (Zaścianek Polski w Siedlcach). Słowa, jakie poświęciła
pierwszej z nich jedna z kulinarnych blogerek, które w ubiegłym roku
odwiedziła region, charakteryzując tak naprawdę postawę wszystkich pań: „Kobieta instytucja. Robi milion rzeczy naraz i jest zupełnie
zakręcona”. Rzeczywiście, w przypadku pani Małgorzaty Wojewódzkiej wśród tego miliona jest i Retro Spiżarnia – sklepik z regionalnymi przysmakami – oraz wsparcie zarówno dla wytwarzającej tradycyjne smakołyki oraz rękodzieło „Spółdzielni Socjalnej Zbuczynianki”, jak i dla czerwcowego Międzynarodowego Obrączkowania Bocianów organizowanego przez Grupę Ekologiczną z Siedlec. Krótko
mówiąc, wszechstronna promocja regionu, jakiej w innych obszarach można tylko pozazdrościć. Skuteczna, sądząc po relacjach autorek blogów, które odwiedziwszy szlak, zapełniły internet relacjami

Diese Bezeichnung steht für die kulinarische Route
im Osten Masowiens. Sie liegt nur 100 km östlich von
Warschau entfernt, an der Grenze der ethnografischen
Regionen – Masowiens und Podlachiens, umgeben von
unverseuchter Natur, dort, wo die saubersten polnischen
Flüsse – Bug und Liwiec – fließen.
Die Route der masowischen Folklore und kulinarischer Genüsse,
der Masowische Adeligen-Napf, der u.a. von der Polnischen Touristenorganisation ausgezeichnet wurde, ist der Schlüssel zum
Kennenlernen der Region. Entgegen der Bezeichnung, die den
Eindruck erweckt, als handele es sich hierbei um vor Fett triefendes Fleisch, entdecken wir auf der Route, wie reich und vielfältig
die Palette der lokalen Speisen ist. In der Kultur der Region verflechten sich nämlich polnische, weißrussische, tatarische und
jüdische Traditionen, sowohl des Adels als auch der Bauern. Das
Spektrum der sorgfältig zusammengetragenen alten lokalen Rezepte enthält also Gerichte, die aus all jenem entstehen, womit
die Natur diese Gegend üppig beschenkt hat. So gibt es neben
Wildbret auch Speisen, die aus Waldfrüchten, Pilzen, Kräutern
und Fisch zubereitet werden. Unterstrichen werden muss dabei
unbedingt, dass alle Gerichte aus einheimischen Produkten entstehen und für ihre Qualität und Authentizität mit zahlreichen
Preisen und Auszeichnungen bedacht wurden. Die Orte, wo sie
entstehen, erkennt man am Zeichen des Europäischen Netzwerkes der Regionalen Esskultur – der weißen Kochmütze auf
blauem Hintergrund.
Die Route entstand aus Leidenschaft und dank der Energie von
drei Frauen, die Besitzerinnen klimatischer Objekte auf der Route
sind – Małgorzata Wojewódzka (Retro Skibniew), Małgorzata
Borkowska (Dwór Mościbrody) und Bożena Polak-Stojanova

pełnymi zachwytu nad atmosferą miejsc, pomysłowością tworzących
go kobiet, niezapomnianym smakiem potraw, których kosztowały.
Wpisy uzupełniły rzecz jasna przepisami poznanymi na szlaku w czasie kulinarnych warsztatów.
Nic oczywiście nie zastąpi własnych przeżyć, zwłaszcza że czas można spędzać na szlaku aktywnie. Nie tylko uczestnicząc w warsztatach
kulinarnych czy rękodzielniczych, ale również wędkując, pływając kajakami, jeżdżąc konno albo na rowerze. A szkoły i przedszkola mogą
uczyć się – bawiąc, korzystając z programów edukacyjnych, takich
jak np. „Rycerskie harce”, organizowane wspólnie z zamkiem w Liwie. Po intensywnych zajęciach jest się też gdzie zrelaksować. W tradycyjnej, opalanej drewnem „ruskiej bani”, rozgrzewając się ziołowymi herbatkami, albo w mini-SPA „Dotyk Anioła”, w piwnej kąpieli, rozkoszując się domowymi nalewkami. Notabene ich receptury
są własnego pomysłu, a zioła i owoce pochodzą z własnej uprawy.
Kwintesencją pobytu będą rzecz jasna zabawy przy ogniskach i biesiady w nastrojowych wnętrzach połączonych szlakiem obiektów.
W piątek na targach ITb – stoisko POT ,,Konsorcjum Szlaków” o godz.1100, 1300, 1500 oraz 1700 podczas warsztatów będzie można popróbować Frykasów ze Szlaku, otrzymać przepisy
i zdobyć cenne nagrody.
Kilkudniowe zorganizowane pobyty na szlaku z bogatym programem są dostępne w ofercie biura turystycznego Wirtur z Warszawy lub bezpośrednio
u partnerów szlaku. Szczegóły dotyczące warsztatów, oferty kulinarnej oraz
zakwaterowania na stronach szlaku Mazowiecka Micha Szlachecka:
fot . : M o ni ka Rep l in
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Mehrtägige, organisierte Aufenthalte auf der Route mit reichhaltigem Programm sind im Angebot der Touristen-Agentur Wirtur aus Warschau erhältlich oder aber können sie direkt bei den Routen-Partnern gebucht werden.
Einzelheiten zu Workshops, kulinarischem Angebot und Unterbringung finden Sie auf der Homepage der Route Masowischer Adeligen-Napf / Mazowiecka Micha Szlachecka:
http://szlak-kulinarny.pl/ i na facebookowym fanpage’u:
www.facebook.com/mazowieckamichaszlachecka.szlak

(Zaścianek Polski in Siedlce). Das, was eine der kulinarischen
Bloggerinnen, die letztes Jahr die Region besucht haben über
Małgorzata Wojewódzka schrieb, gilt eigentlich für alle drei
Damen: „Die Frau ist ein Betrieb. Sie macht Millionen Dinge
auf einmal und ist total verdreht.“ Und in der Tat, im Falle von
Małgorzata Wojewódzka gibt es unter dieser Million sowohl
eine Retro-Speisekammer – ein Lädchen mit regionalen Leckerbissen als auch Unterstützung für die traditionelle Delikatessen
und Handarbeiten Kunstgewerbe erzeugende Genossenschaft
„Spółdzielnia Socjalnej Zbuczynianki” und für die im Juni von
der Ökologie-Gruppe aus Siedlce organisierte „Internationale
Storchberingung“. Kurz gesagt – allseitige Förderung der Region, auf welche andere Gebiete nur neidisch sein können. Und
erfolgreich – wenn man nach den Aussagen der Bloggerinnen
urteilt, die die Route nach dem Besuch mit Lobgesängen im
Internet überschütteten – auf den Flair der Orte, den Ideenreichtum der Frauen, die ihn schufen, den unvergesslichen Geschmack der Speisen, die sie genossen haben. Die Eintragungen
ergänzten sie selbstverständlich mit Rezepten, die sie auf der
Route beim kulinarischen Workshop kennenlernten.
Nichts ersetzt jedoch die persönlichen Erlebnisse, zumal man die
Zeit auf der Route aktiv verbringen kann. Nicht nur durch Teilnahme an kulinarischen oder Handarbeit-Workshops, sondern
beim Angeln, Kajakfahren, reiten oder Radeln. Und Schul- und
Kindergartenkinder können beim Spielen lernen, wenn sie an
Bildungsprogrammen, wie „Ritterliches Treiben“ teilnehmen,
die gemeinsam mit dem Schloss in Liwa veranstaltet werden.
Nach intensiver Beschäftigung kann man auch richtig relaxen. In
der traditionellen, mit Holz beheizten „russischen Banja“ beim
erwärmenden Kräutertee, im Mini-Wellness „Berührung des
Engels“ oder in einem Bierbad beim Genießen hausgemachter
Liköre. Die Liköre werden nach eigenem Rezept gemacht und die
Kräuter und das Obst kommen aus dem eigenen Anbau. Quintessenz des Aufenthalts ist selbstverständlich Tanz und Schmaus
am Lagerfeuer und Festessen in stimmungsvollen Interieurs der
einzelnen Objekte auf der Route.
Am Freitag auf der ITB – Stand der Polnischen Touristen-Organisation ,,Routen-Konsortium” um 1100, 1300, 1500 und 1700 Uhr beim
Workshop die auf der Route angebotenen Delikatessen probieren,
Rezepte erhalten und wertvolle Preise gewinnen.
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W dniu wyjazdu spakowałem moją bibliotekę do
ogromnej i zdecydowanie nieporęcznej torby. Nie był
to fartowny pomysł. Podobnie jak decyzja, żeby na
dworzec Victoria Station udać się klasykiem londyńskiego transportu miejskiego Routemasterem – piętrowym autobusem. Fakt, mogłem jechać szybką kolejką podmiejską, ale wówczas musiałbym się przesiadać, a książki ważyły przysłowiową tonę. Londyn,
wiadomo, wielkim miastem jest, więc ze sporym zapasem czasu wsiadłem do „czerwoniaka” i ruszyłem,
ale zaraz stanąłem. Godzina zapasu szybko stopniała
w iście wielkomiejskich korkach, a mnie z każdą kolejną minutą przestoju w tempie geometrycznym rosło
ciśnienie. Myśli kołatały się po głowie: „Na bank nie
zdążę, a następny autobus do Polski dopiero za tydzień. Szlag by to trafił!”.

Nosiło mnie coraz bardziej, co chwila podrywałem
się z siedzenia, kląłem pod nosem, nerwowo zaciskałem dłonie. Dodatkowo wkurzali mnie współpasażerowie – flegmatyczni, jak to Anglicy, z dobrodusznymi uśmieszkami patrzyli, jak się miotam bez sensu.
W końcu chwyciłem plecak i tę... torbę (książki niby
papierowe, a zdawało mi się, że dźwigam kamienne tablice) i wybiegłem z piętrusa pomiędzy przystankami. Rzuciłem się „pędem”, ale po kilkudziesięciu metrach ciężar torby mnie przytłoczył. Zziajany i zlany potem dopadłem do skrzyżowania i napastliwie spytałem jakiegoś jegomościa, czy daleko
jest do najbliższej stacji metra – The Tube, jak nazywają je londyńczycy. Otaksował mnie nieco spłoszonym wzrokiem i powiedział, że pieszo będzie z piętnaście minut. Dokładnie tyle zostało mi jeszcze cza-
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ryczałem i zrobiłem w tył zwrot. Wypadłem na Warwick Way i w mig zatrzymałem the cab – czarną londyńską taksówkę. Znałem mniej więcej trasę wyjazdową autobusu z Londynu w kierunku na Dover. Jąkając się ze zdenerwowania, wyjaśniłem taksówkarzowi,
w czym problem. Z początku nie zrozumiał mnie w pełni; jechał statecznie,
zgodnie z moimi wskazówkami. Gdy zatrzymał się na światłach, zacząłem przeklinać na głos, na przemian po polsku
i angielsku. Taksówkarz zaniepokojony
spytał mnie, dokąd jedzie autobus, który gonimy. – To Poland! – wrzasnąłem.
I podziałało. Kierowca zsunął czapkę
na tył głowy i dodał gazu. Przejechał
na pomarańczowym świetle, przemknął
przez skrzyżowanie i z piskiem opon
wszedł w zakręt. Przejechaliśmy tak kilka kilometrów, aż w końcu zobaczyłem
autokar szczelnie wypełniony bagażami. To musiał być ten! Taksówkarz uderzył w klakson i dał znak światłami. Autobus przystanął, a ja poczułem smak
zwycięstwa. Taksówkarz radośnie uścisnął mi dłoń. Widziałem, że jest z siebie dumny. Uśmiechnął się tylko i powiedział: Four pounds and good luck!

Die Londoner Hetzjagd

Robert Szewczyk

Wenn man heute „London“ hört, denkt man zunächst an Arbeitssuche; ich kenne diese Stadt aber noch aus
meiner Studienzeit. Einen Großteil meines bescheidenen Stipendiums verschwendete ich nicht nur im Pub
„The spotted cow“, sondern auch in stillen Antiquitätengeschäften in Notting Hill. In einigen Monaten habe ich
mir eine beträchtliche Sammlung gebrauchter Bücher angeschafft und als die Rückkehr nahte, musste ich
sie irgendwie nach Polen verfrachten. Als die einzig richtige Lösung schien mir die Reise mit einem Linienbus.

fot .: © p eres a n z – Foto li a . p l

su do odjazdu mojego autobusu. Niewiele myśląc, wdarłem się do luksusowego mercedesa, stojącego na światłach, i nie poprosiłem, ale wręcz zażądałem od kierowcy – niewątpliwie „białego kołnierzyka” z City – żeby mnie
podrzucił do stacji. Musiałem wyglądać
na furiata, bo powiedział tylko „OK”
i w kilka minut później biegłem przez
podziemia metra, szukając właściwego
peronu. Rzuciłem torbę (a niech ją jasna...), a nieliczni oczekujący pasażerowie odsunęli się ode mnie na bezpieczną odległość. Być może wzięli mnie za
terrorystę (co jakiś czas przeprowadzano prewencyjne ewakuacje z powodu
pozostawionych na peronach toreb).
W końcu dotarłem na dworzec, ale mój
autobus odjechał 10 minut temu! Za-

fot .: © ra b b it 7 5_ fot – Foto l ia . pl
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Am Tag meiner Abfahrt packte ich meine Bibliothek in eine
riesengroße und absolut unhandliche Tasche. Das war keine gescheite Idee. Ebenso wie die Entscheidung, mich zur
Victoria-Station mit dem Klassiker des Londoner Stadtverkehrs – dem Routemaster – dem Doppeldecker-Linienbus zu
begeben. Selbstverständlich hätte ich auch die S-Bahn nehmen können, aber dann hätte ich umsteigen müssen und
die Bücher wogen die sprichwörtliche Tonne. London ist ja
eine riesengroße Stadt, also stieg ich in den „Roten”, ich
hatte ja schließlich noch viel Zeit. Er fuhr los, blieb jedoch
gleich darauf wieder stehen. Die Stunde, die ich noch als Reserve hatte, schrumpfte schnell im Großstadtstau und mein
Blutdruck stieg mit jeder weiteren Warteminute im geometrischen Tempo. Ich dachte erschrocken: „Ich schaffe es nie
und nimmer! Und der nächste Bus nach Polen fährt erst in
einer Woche. Verdammt!”.
Ich wurde immer flatteriger, ich stand immerzu auf, fluchte leise und ballte  überreizt meine Finger zu Fäusten. Außerdem gingen mir die anderen Fahrgäste auf die Nerven
– phlegmatisch, wie die Engländer halt sind, schauten
sie gutmütig lächelnd zu, wie ich sinnlos herumzappele.
Schließlich griff ich nach meinem Rucksack und dieser…
Tasche (Bücher sind zwar aus Papier, ich hatte jedoch den
Eindruck ich schleppe Steintafeln) und verließ den Doppeldeckerbus hastig, zwischen zwei Haltestellen. Ich rannte wie
von der Tarantel gestochen los, aber nach einigen Metern
bin ich dem Gewicht der Tasche erlegen. Abgehetzt und
schweißüberströmt gelangte ich zur Kreuzung und fragte
einen Passanten beinahe bissig, ob es denn zur nächsten
U-Bahn-Haltestelle, The Tube, wie die Londoner ihre U-Bahn
nennen, noch weit sei. Er schaute mich etwas beklommen
an und sagte, dass es zu Fuß wohl um die fünfzehn Minuten dauern dürfte. Und genau so viel Zeit blieb bis zur

Abfahrt meines Busses. Ich überlegte nicht allzu lange und
sprang in einen feudalen Mercedes, der gerade vor der Ampel stand und bat nicht etwa, sondern forderte eher vom
Fahrer – zweifelsohne einem „Weißkragen” aus dem Stadtteil City – dass er mich zur U-Bahn-Haltestelle fährt. Ich muss
wohl wie von Furien besessen gewirkt haben, weil er nur OK
sagte und losfuhr. Einige Minuten später raste ich durch die
U-Bahn-Gänge auf der Suche nach dem richtigen Bahnsteig.
Ich ließ die Tasche liegen (soll sie doch…) und die wenigen wartenden Fahrgäste gingen vor mir auf Sicherheitsabstand. Vielleicht hielten sie mich für einen Terroristen (ab
und zu wurden ja präventive Evakuierungen wegen auf dem
Bahnsteig liegen gelassener Taschen vorgenommen). Endlich kam ich am Bahnhof an, aber… mein Bus war vor 10
Minuten abgefahren! Ich schrie auf und machte kehrt. Ich
raste zum Warwick Way und hielt ziemlich schnell ein cab  
– ein schwarzes Londoner Taxi, an. Die Ausfahrtstraße, die
der Bus Richtung Dover nahm, kannte ich halbwegs. Vor Nervosität stotternd erklärte ich dem Taxifahrer mein Problem.
Anfangs verstand er mich nicht ganz, er fuhr gemächlich vor
sich hin und folgte meinen Anweisungen. Als er an der Ampel
hielt, begann ich laut, mal polnisch, mal englisch zu fluchen.
Der Taxifahrer, der jetzt doch ein wenig stutzig wurde, fragte
mich, wohin denn der Bus, den wir verfolgen, fahren würde. To Poland! schrie ich. Und das haute hin. Der Taxifahrer
schob seine Mütze nach hinten und gab Gas. Er raste über die
Kreuzung bei Gelb und ging mit quietschenden Reifen in die
Kurve. Wir fuhren einige Kilometer so, bis ich endlich einen
randvoll mit Gepäck gefüllten Bus erspähte. Das muss er sein!
Der Taxifahrer hupte und machte Lichtzeichen. Der Bus hielt
an und ich vernahm Siegesgeschmack. Der Taxifahrer drückte
erfreut meine Hand. Ich sah, dass er stolz auf sich war. Dann
lächelte er nur und sagte: Four pounds and good luck!
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Hotel i Restauracja „Pod Różami”
Jedlnia-Letnisko, ul. Radomska 49
tel. 48 32 22 141, 501-044-752
www.pod-rozami.com.pl

Monika Galicka

FESTIVAL HOLI
Hinduistyczne święto radości i wiosny, nazywane
także Festiwalem Kolorów, wywodzi się z różnych
mitów indyjskich w zależności od wyznawanej
tradycji hinduizmu i rejonu Indii.

Hinduistisches Freude- und Frühlingsfest, das auch als
Festival of Colours bekannt ist, leitet sich aus verschiedenen indischen Mythen, je nach der jeweiligen
Tradition und Region Indiens heraus.

Etiuda wiosny i radości

Etüde der Freude und des Frühlings

Jedna z legend związanych z barwnym świętem Holi głosi,
iż ciemnoskóry bóg Krishna zazdrościł swej pięknej wybrance o imieniu Radha jej jasnej karnacji. Nieszczęśliwy młodzian zwierzył się matce ze swych trosk, a ta poradziła mu,
by obsypał dziewczynę kolorowym proszkiem wedle własnego wyboru. Skory do żartów i psikusów Krishna natychmiast
przystąpił do realizacji pomysłu, traktując Radhę i inne jasnolice pasterki wielobarwnym pyłem. Od tego czasu gra
w kolory stała się nieodzownym elementem Holi: indyjskiego festiwalu wiosny, miłości i zrównania stanów.

Eine der Legenden, die mit dem farbigen Holi-Fest verknüpft ist,
erzählt, dass der dunkelhäutige Gott Krishna seine schöne Auserwählte namens Radha um ihre helle Haut beneidete. Der unglückliche Jüngling klagte seiner Mutter seine Sorgen und sie riet ihm,
dass er das Mädchen mit buntem Pulver, nach seiner Wahl, überschütten soll. Krishna, der gern Spaß und Schabernack trieb, verwirklichte die Idee sogleich und bestreute Radha und andere hellhäutige Schäferinnen mit buntem Pulver. Seit damals wurde das
Farbenspiel ein festes Element des Holi-Festes: des indischen Festivals der Frühlings, der Liebe und des Standesgleichheit.

Triumf światła nad ciemnością

Triumph des Lichts über die Dunkelheit

Zgodnie z kalendarzem gregoriańskim Phalguna Purnima
(pełnia księżyca miesiąca Phalguna) przepada na luty-marzec. To okres budzenia się przyrody do życia, to także czas
zwycięstwa dobra nad złem. Wedle innej legendy sam bóg
Vishnu uratował swego wiernego wyznawcę – Prahladę –
przed niechybną śmiercią w płomieniach i fortelem demonicznej ciotki Holiki: ona spłonęła, on został ocalony. Na pamiątkę tego zdarzenia, w noc poprzedzającą barwny festiwal, zapala się symboliczne stosy usytuowane przy świątyniach, domostwach, w miejscach publicznych: tak żegna się
zimę, a otoczenie oczyszcza się z wszelkiego zła.

Laut dem gregorianischen Kalender fällt Phalguna Purnima (Vollmond im Monat Phalguna) auf Februar-März. Es ist eine Zeit, in
der die Natur zum Leben aufwacht und das Gute das Böse besiegt. Nach einer anderen Legende hat der Gott Vishnu selbst seinen getreuen Bekenner – Prahlada – vor dem sicheren Flammentod und der Intrige der dämonischen Tante Holika gerettet: sie ist
verbrannt und er wurde gerettet. Als Erinnerung an dieses Ereignis werden in der Nacht vor dem Festival of Colours an Tempeln,
Häusern und auf öffentlichen Plätzen symbolische Feuer angezündet – so wird der Winter verabschiedet und das Böse aus dem
Umland vertrieben.
fot . : © J a ck F – Foto l i a . p l

Zaproszenie do Jedlni-Letniska
Niezapomniane imprezy na skraju puszczy
Einladung nach Jedlnia-Letnisko – Unvergessliche Erlebnisse am Rande des Urwalds
Zapraszamy na skraj Puszczy Kozienickiej, do urokliwej
miejscowości Jedlnia-Letnisko koło Radomia. Znajdą
u nas nocleg i wyśmienitą kuchnię zarówno goście
indywidualni, jak i grupy zorganizowane oraz rodziny
z dziećmi. Organizujemy wszelkiego typu imprezy
rodzinne i firmowe. Przyjęcia weselne, chrzciny,
jubileusze, szkolenia, imprezy plenerowe
i teambuldingowe – sprawimy, że będą niezapomniane.
Zapewniamy szereg atrakcji: przejażdżki bryczkami,
biesiady przy ognisku przy akompaniamencie harmonii,
wycieczki rowerowe ścieżkami natury, wspinaczki
linowe, rąbanie drwa, paintball – to tylko niektóre
z naszych propozycji.

Wir laden herzlich an den Rand des Kozienicka-Urwalds,
in die reizvolle Ortschaft Jedlnia-Letnisko bei Radom ein.
Übernachtung und hervorragende Verpflegung bieten
wir sowohl Einzelgästen, als auch organisierten Gruppen
und Familien mit Kindern an. Wir richten alle Arten von
Familien- und Firmenevents aus: Hochzeiten,
Tauf- und Jubiläumsfeiern, Schulungen, Feiern unter
freiem Himmel und Integrationstreffen – und wir
garantieren, dass sie unvergesslich bleiben. Wir bieten
zahlreiche Attraktionen an: Kutschenfahrten, Gelage
am Lagerfeuer mit Akkordeonmusik, Fahrradausflüge
auf Lehrpfaden, Seilklettern, Holzfällen, Paintball
– um nur einige unsere Vorschläge zu nennen.

Konkurs
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FOTOGRAFICZNY ROZSTRZYGNIĘTY
DIE ERGEBNISSE DES FOTO-WETTBEWERBS SIND DA

Ogłosiliśmy go jesienią minionego roku, zapraszając do zaprezentowania na naszych stronach zdjęć wykonanych w Polsce i w Czechach. Na uczestników czekały atrakcyjne nagrody, ufundowane przez podmioty turystyczne z obu krajów, oraz upominki od naszej firmy. Wyboru najciekawszych prac dokonywali przede wszystkim internauci, „lajkując” na naszym facebook’owym funpage’u zdjęcia, które najbardziej przypadły im do gustu. Po pięciu tygodniach lista pretendentów do nagród była gotowa. Aby jednak uniknąć sytuacji, że jakieś
zdjęcia, choć efektowne, zostały pominięte, bo w większym stopniu od wartości artystycznej
o wyborze zadecydowała znajomość z autorem, polonusowa komisja rozdysponowała dodatkową pulę nagród, wybierając najatrakcyjniejsze, zdaniem jej członków, prace.

Fot . : Ra d o s ł aw S z u b a

Dziś, podsumowując wyniki, pragniemy gorąco
wszystkim podziękować za udział w konkursie. Zarówno autorom prac fotograficznych, jak i osobom
głosującym. Efekty przekroczyły nasze najśmielsze
oczekiwania. 310 osób przysyłało prace fotograficzne. Aż 15 599 wzięło udział w głosowaniu.
Przy okazji odnotowaliśmy ogromny wzrost zainteresowania witryną Polonusa. Wyrażając ten fakt ilością polubień („lajków”) – w dniu rozpoczęcia konkursu (24 października) mieliśmy ich odnotowanych
6736; po pięciu tygodniach, czyli w dniu zakończenia konkursu (30 listopada 2014), liczba ta wzrosła
do 10 717.
Wyniki zainteresowania oddaje jeszcze lepiej liczba
osób, które w ciągu tych pięciu konkursowych tygodni zainteresowały się naszą ofertą oraz linkami do
partnerów i sponsorów zamieszczonymi przy regulaminie konkursu. Dotarliśmy do 51 077 osób!

Der Wettbewerb wurde im letzten Herbst ausgeschrieben. Wir luden dazu ein, auf unseren Seiten
Fotos zu präsentieren, die in Polen und Tschechien
gemacht wurden. Auf die Teilnehmer warteten attraktive Preise, die von Touristen-Unternehmen aus
beiden Ländern gestiftet wurden sowie Geschenke von unserer Firma. Die interessantesten Arbeiten haben vor allem die Internauten ausgewählt,
indem sie die Fotos, die ihnen am besten gefielen, auf unserer Facebook-Funpage mit einem
„Like“ versahen. Nach fünf Wochen war die Liste
der zur Auszeichnung vorgesehenen Kandidaten
fertig. Um jedoch eine Situation zu vermeiden,
dass irgendwelche Bilder, obwohl sie wirkungsvoll
waren, nicht beachtet worden sind, weil über die
Wahl z.B. die Bekanntschaft mit dem Autor und
nicht der künstlerische Wert des Fotos entschieden
hat, hat der Polonus-Ausschuss zusätzliche Preise
zur Verfügung gestellt und die Mitglieder des Ausschusses wählten die ihrer Meinung nach interessantesten Arbeiten aus.
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pan Marcin Pietruszka – weekendowy pobyt
4-dniowy (3 noce) dla 2 osób w Uzdrowisku Janské Lázně oraz voucher na wstęp do IQlandii w Libercu,
pani Iza Pałasz – weekendowy pobyt w apartamentach „Bałtyk” w Poddąbiu (baltykapartamenty.pl)
w terminie 1-3 maja 2015.

Das große Interesse widerspiegelt noch besser die Anzahl von Personen, die sich in diesen fünf Wettbewerbswochen für unseren Wettbewerb interessiert
haben und in den Links an Partner und Sponsoren,
die sich an der Wettbewerbsordnung befanden. Wir
haben 51.077 Personen erreicht!

WETTBEWERBSERGEBNISSE
Ponadto zestawy upominków otrzymują osoby, które w wyniku głosowania zajęły miejsca od 4. do 10.:
pani Malwina Nasiadek, pan Michał Sztajnchauzer, pani Justyna Skrzypczak, pani Marta Jagiełło,
pani Elżbieta Musialik, pan Krzysztof Michnal i pani
Agnieszka Pec.
Fot . : P i ot r U b a

WYNIKI KONKURSU
Za największe liczby głosów oddanych przez internautów na ich zdjęcia wykonane w Polsce nagrody
otrzymują:
pani Edyta Jaczyńska – 7-dniowy pobyt dla 2 osób
w Kompleksie Wypoczynkowym „Róża Wiatrów”
w Darłowie,
pani Ewelina Pycior – 3-dniowy pobyt dla 2 osób
w hotelu SPA „Srebrny Dzwon” w Kadynach,
pan Tomek Dobosz – weekendowy pobyt dla
2 osób w jednym z najlepszych obiektów ufundowany przez Sanatoria Dolnośląskie,
pani Elżbieta Jodłowska – torbę kabinówkę,
pani Ewa Wojciechowska – plecak.
Ponadto zestawy: kubek termiczny, kosmetyczkę podróżną, voucher na przejazd liniami Polonus oraz
upominki reklamowe od firmy Polonus, otrzymują
osoby, które po głosowaniu uplasowały się na miejscach od 6. do 10.: pani Beata Piotrowiak, pani Karolina Łużyńska, pani Patrycja Grubczyńska, pani Elżbieta Musialik i pani Marta Jagiełło.
Za największe liczby głosów oddanych przez internautów na ich zdjęcia wykonane w Czechach nagrody otrzymują:
 pani Ewelina Winiarz – 5-dniowy pobyt (4 noce)
w ośrodku „Sepetna” w Republice Czeskiej w Beskidach dla 2 osób dorosłych i 1-2 dzieci do lat 12
oraz voucher na wstępy na wystawy „Wielki Świat
Techniki”, „Mały Świat Techniki” w muzeum górnictwa Landek Park,

Für die meiste Stimmenzahl der Internauten für die in
Polen gemachten Fotografien wurden folgende Personen preisgekrönt:
Frau Edyta Jaczyńska – 7 Tage Aufenthalt für 2 Personen in der Erholungsanlage „Róża Wiatrów”
in Darłowo,
Frau Ewelina Pycior – 3 Tage Aufenthalt für 2 Personen im Hotel SPA „Srebrny Dzwon” in Kadyny,
Herr Tomek Dobosz – Wochenendaufenthalt für
2 Personen in einem der besten Objekte, gestiftet
von Sanatoria Dolnośląskie,
Frau Elżbieta Jodłowska – Kabinentasche,
Frau Ewa Wojciechowska – Rucksack.
Darüber hinaus: Thermobecher, Reise-Kosmetiktasche, Voucher für Fahrten mit Polonus und Werbegeschenke von der Firma Polonus – erhalten Personen,
die nach der Abstimmung auf den Plätzen 6 – 10 lagen: Frau Beata Piotrowiak, Frau Karolina Łużyńska,
Frau Patrycja Grubczyńska, Frau Elżbieta Musialik und
Frau Marta Jagiełło.

Fot . : Ra fa ł O p a l sk i
Fot . : E l ż b i eta M u s i a l i k

Heute, beim Resümee der Ergebnisse, möchten
wir uns herzlich bei allen für die Teilnahme am
Wettbewerb bedanken. Sowohl bei den Autoren
der Fotografien als auch bei Personen, die sich an
der Abstimmung beteiligten. Die Ergebnisse überschritten alle unsere Erwartungen. Fotografien
wurden von über 310 Personen eingesandt und
an der Abstimmung haben sich 15 599 Personen
beteiligt.
Bei dieser Gelegenheit haben wir ein enorm gesteigertes Interesse an der Vitrine von Polonus vernommen. Wenn man das mit „Likes“ berechnet, sieht
das so aus: am Tag, als der Wettbewerb begann (24.
Oktober) hatten wir 6736 „Likes“ und nach fünf Wochen, also am Tag, als der Wettbewerb abgeschlossen
wurde (30. November), ist die Zahl der „Likes“ auf
10 717 gestiegen.

Fot . : K r z ys z to f C h a b r z y k
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wina Nasiadek, Herr Michał Sztajnchauzer, Frau Justyna Skrzypczak, Frau Marta Jagiełło, Frau Elżbieta Musialik, Herr Krzysztof Michnal und Frau Agnieszka Pec.

Nagrody ufundowali / Die Preise wurden gestiftet von:

Preise, die vom Wettbewerbsauschuss zuerkannt
wurden und vom Veranstalter und von den Sponsoren des Wettbewerbs gestiftet wurden:

4 Hauptpreise erhalten

Fot . : Pawe ł G a l i ń sk i

Herr Radek Szuba – Tage Aufenthalt (2 Nächte)
im Hotel „Olsanka” in Prag im Zweibettzimmer
LUX mit Terrasse für 2 Personen,
Herr Piotr Uba – Tage Aufenthalt (2 Nächte) für 2
Personen im Hotel SPA „Srebrny Dzwon” in Kadyny,
Frau Elżbieta Musialik und Herr Paweł Gliński – Wochenendaufenthalte (jeder für 2 Personen) in der
Pension „U Kazika” in Orawka bei Zakopane,
Da die Wahl wirklich sehr schwer war, da viele Arbeiten Aufmerksamkeit verdienten, hat der Ausschuss
beschlossen, weitere 5 Preise zu vergeben. Sie gehen
an: Herrn Krzysztof Chabrzyk – Geschenk von Czech

Nagrody przyznane przez Komisję Konkursową,
ufundowane przez organizatora oraz sponsorów
konkursu:

4 nagrody główne otrzymują:
pan Radek Szuba – pobyt 3-dniowy (2 noce) w hotelu „Olsanka” w Pradze w pokoju dwuosobowym
LUX z tarasem dla 2 osób,
pan Piotr Uba – pobyt 3-dniowy (2 noce) dla 2
osób w hotelu SPA „Srebrny Dzwon” w Kadynach,
pani Elżbieta Musialik i pan Paweł Gliński – pobyty weekendowe (każdy dla 2 osób) w pensjonacie
„U Kazika” w Orawce koło Zakopanego,
Ponieważ wybór był naprawdę trudny, bo wiele prac
zasługiwało na uwagę, Komisja postanowiła przyznać jeszcze 5 nagród. Otrzymują je: pan Krzysztof
Chabrzyk – upominek od Czech Tourism, a 4 zestawy
złożone z kubka termicznego i kosmetyczki od firmy
Polonus: pan Rafał Opalski, pan Marcin Wróblewski,
pan Zbigniew Nurzyński i pani Ewa Grubek.
Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym.
Zachęcamy też do zaglądania na strony Polonusa
w internecie. Mamy nadzieję, że gdy ogłosimy kolejny konkurs, będzie się on cieszyć nie mniejszą popularnością.

Tourism, und 4 Sets (Thermo-Becher und Kosmetiktasche von der Firma Polonus an: Herrn Rafał Opalski,
Herrn Marcin Wróblewski, Herrn Zbigniew Nurzyński
und Frau Ewa Grubek.
Wir gratulieren herzlich allen Preisträgern!

Fot . : Z b i g n i ew N u r z y ń sk i

Für die meiste Stimmenzahl der Internauten für die in
Tschechien gemachten Fotografien wurden folgende
Personen preisgekrönt:
Frau Ewelina Winiarz – 5 Tage Aufenthalt (4 Nächte) im Center „Sepetna” in der Tschechischen Republik in den Beskiden für 2 erwachsene Personen
und 1-2 Kinder bis 12 Jahre und Voucher für den
Eintritt zur Ausstellung „Große Welt der Technik”,
„Kleine Welt der Technik” im Bergbaumuseum
Landek Park,
Herr Marcin Pietruszka – Wochenendaufenthalt
4 Tage (3 Nächte) für 2 Personen im Kurort Janské Lázně und Voucher für den Eintritt ins IQlandia in Liberec,
Frau Iza Pałasz – Wochenendaufenthalt in den Appartements „Bałtyk” in Poddąbie (baltykapartamenty.pl) vom 1. – 3. Mai 2015.

Fot . : E wa G ru b e k

Wir laden auch zu Besuchen auf der Polonus-Webseite im Internet ein. Wir hoffen, dass unser nächster Wettbewerb ebenfalls auf großes Interesse unserer Besucher stoßen wird!
http://pkspolonus.pl/pl/

http://pkspolonus.pl/pl/
Darüber hinaus erhalten Personen, die nach der Abstimmung auf Platz 4 bis 10 lagen Geschenksets: Frau Mal-

Fot . : M a rc i n Wró b l ewsk i
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MAPA POŁĄCZEŃ
KOMUNIKACJI DALEKOBIEŻNEJ
Karwia Władysławowo
Łeba
Mielno

Dębki
Puck

Darłówko
Zachodnie

Koszalin

Krynica
Morska

Gdynia

Gołdap
Suwałki
Kętrzyn Giżycko Olecko
Mrągowo
Olsztyn Biskupiec
Mikołajki Ełk
Augustów
Ruciane Nida
Szczecinek
Ostróda
Pasym
Pisz
Grajewo
Szczytno
Lubawa
Grudziądz
Rozogi
Stawiski
Wielbark
Brodnica
Myszyniec
Bydgoszcz
Łomża
Chorzele
Mława
Przasnysz
Toruń
Ostrołęka
Maków Maz.
Ostrów Mazowiecka
Inowrocław
Pułtusk
Włocławek
Płońsk
Płock

Gdańsk

Elbląg

Gostynin

Legnica
Jelenia
Góra

Grójec
Tomaszów
Rawa
Mazowiecki
Mazowiecka
Bełchatów
Radom
Piotrków
Trybunalski
Wieluń

Wrocław

Szklarska Poręba

Warszawa

Częstochowa

Kozienice

Kielce

Opole

Ostrowiec
Świętokrzyski

Tarnobrzeg

Kudowa Kłodzko
Zdrój
Polanica Lądek - Zdrój
Zdrój

Sandomierz

Busko - Zdrój
Hrebenne
Tarnów

Kraków

Rzeszów

Nowy Sącz
Nowy
Targ

Piwniczna - Zdrój
Muszyna Krynica - Zdrój

Szczawnica
Zakopane

Linie seoznowe

Linie sezonowe

Linie całoroczne

Linie całoroczne

Sanok
Ustrzyki
Dolne

Lwów

Linia międzynarodowa

Linia międzynarodowa

