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101 propozycji na najpiękniejsze plaże świata

Wyjazdy indywidualne, grupowe, integracyjne

Nowe propozycje wypraw w małych grupach

 Peru-Boliwia  11-23.11.15
 Etiopia  17-30.10.15
 Iran  09-22.10.15

Holiday Travel, ul. Nowowiejska 10, 00-653 Warszawa 
tel. (22) 210 06 01, 210 06 12  www.holidaytravel.pl

Zatańczyć na festynie ludowym, podziwiać ręcznie wykonane arcydzieła, czy też rozkoszować się 

smakiem regionalnej kuchni: w Niemczech, przekazywane z pokolenia na pokolenie tradycje nie 

straciły przez wieki ani swojego uroku, ani magii.  Udaj się w odkrywczą podróż po Niemczech 

dzięki stronie www.germany.travel/tradition i korzystaj z: #JoinGermanTradition

Fascynujące tradycje
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W województwie śląskim realizowane są nowoczesne i odważne projekty 

urbanistyczne, powstają nowe obiekty kultury, biurowce, domy i kościoły 

– dzieła śląskiej szkoły architektury współczesnej. O kondycji i dobrej passie 

projektantów w śląskim może świadczyć pięć nominacji w 2015 r. (na 18 

z całej Polski) do prestiżowej nagrody im. Miesa van der Rohe, przyznawanej 

przez Parlament Europejski. Warto poznać ikony architektury regionu!
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Drodzy Czytelnicy

Wiosna to wspaniały czas na krótkie weekendowe wyprawy na „podładowanie 

akumulatorów” jeszcze przed dłuższym wakacyjnym urlopem.

Dla rodzin z dziećmi idealnym miejscem na taką wycieczkę będzie położony  

nad Zatoką Lubecką Hansa Park. W zajmującym prawie 50 hektarów parku 

rozrywki na dużych i małych gości czeka 125 rozmaitych atrakcji, a że co roku 

przybywają nowe, nie sposób się nimi znudzić.

Wielbiciele dwóch kółek mogą wybrać się na duński Bornholm – z Polski to tylko 

100 kilometrów, a na samej wyspie ponad 200 kilometrów wspaniałych tras 

rowerowych i najbardziej słoneczne plaże północnej Europy.

Na amatorów wszelkiego rodzaju sportów ekstremalnych czeka Jura Krakowsko-

-Częstochowska. To prawdziwy raj dla wspinaczy skałkowych, grotołazów 

czy wielbicieli rajdów off-roadowych, a także dla miłośników historii, którzy 

przemierzają Szlak Orlich Gniazd.

W ostatnich latach coraz modniejsze staje się pogranicze Polski i Ukrainy – kto 

nie zna jeszcze takich pereł, jak Zamość, Lublin, Przeworsk, Lwów, Iwano- 

-Frankowsk czy Kołomyja – koniecznie powinien odwiedzić te urzekające miasta, 

których ogromną wartością są nie tylko wspaniałe zabytki, ale i serdeczni 

mieszkańcy.

bożena Miller
redaktor wydania
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Nieodłącznym elementem podróży są dworce kolejowe i au-

tobusowe oraz porty lotnicze. Niby pod względem funkcji 

i infrastruktury są podobne: mają służyć podróżnym. Jednak 

uznaję zdecydowaną wyższość dworców kolejowych i auto-

busowych nad lotniczymi. Bez względu na ich architekturę, 

wielkość czy wyposażenie. One są po prostu inne. 

Na dworcach autobusowych i kolejowych tętni życie, w por-

tach lotniczych życie jest zatrzymane, jakby zahibernowane. 

Dworce są przestrzenią otwartą. Miejscem, w którym prze-

nikają się światy przyjezdnych i mieszkańców. Jedni jadą do 

swojej wioski położonej kilkanaście kilometrów dalej, inni 

wyruszają w podróż przez kontynent. Piękny konglomerat! 

Tu się pracuje, spędza czas, a nawet mieszka. Czy to na 

megawielkim Shinjuku w Tokio, gwarnym Otogarze w Stam-

bule czy w zacisznym Flåm nad norweskim Aurlanfjordem 

– na każdym z tych dworców czułem, że jestem w realnym 

miejscu. 

Każdy może wyjść lub wejść na dworzec, w każdej chwi-

li można dać nura w otaczającą rzeczywistość i powrócić, 

by ruszyć w dalszą podróż. Dworce kolejowe i autobuso-

we są „łącznikiem struktury miejskiej”, integralną częścią 

(estetyczną lub szkaradną, to prawda) regionów i krajów, 

w których się znajdują. Kiedyś mój kolega, miłośnik miast 

(potrafi na weekend wyskoczyć do Singapuru), gdy pociąg 

zatrzymał się na dwudziestominutowy postój na dworcu we 

Wrocławiu, natychmiast pobiegł, żeby spojrzeć na miasto. 

Kilka godzin do odjazdu autobusu do Mendozy wystarczyło 

mi, żebym z dworca Retiro ruszył na pierwsze w życiu spo-

tkanie z Buenos Aires. 

To nie jest możliwe w wypadku portów lotniczych. To prze-

strzenie zamknięte, sztuczne, niemal wirtualne. Są odcięte 

od świata, wyrzucone na peryferia. Tak je zaprojektowano, 

żeby sprawnie zarządzać podróżnymi i mieć ich pod całko-

witą kontrolą. Zawsze się tam źle czuję, męczę się. Jakiś 

czas temu utknąłem na wiele godzin na lotnisku Guarul-

hos, 35 km od centrum São Paulo. Kiepskie połączenie i do 

tego opóźnienie. Plastikowe niewygodne krzesełka, korytarze, 

sklepiki wolnocłowe, bezimienny tłum. Nuda, maniana… 

Francuski antropolog kulturowy Marc Augé zdefiniował nie-

-miejsca – przestrzenie niczyje ze względu na brak emo-

cjonalnego powiązania z ludźmi. Lotniska, podobnie jak 

centra handlowe i wielkie parkingi, są takimi nie-miejscami. 

To tylko zunifikowane punkty przesiadkowe, pozbawione 

indywidualnych cech; nie sposób wejść z nimi w jakąkol-

wiek relację. Atmosfera lotnisk nieodmiennie kojarzy mi się 

z przymusowym zesłaniem: kontrole, zamknięcie, oczekiwa-

nie. I cóż z tego, że gdzieś obok jest Bukareszt, Bagdad lub 

Moskwa. Nic nie mogę zobaczyć ani usłyszeć. Nawet nie 

mogę poczuć uderzenia gorąca w Delhi albo doświadczyć 

mroźnego poranka w Oslo. To nie podróż, to teleportacja. 
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Prima Aprilis
Polska i Europa

W krajach anglosaskich znany 
pod nazwą „Dzień Głupca” 

(April Fool’s Day). W tym dniu 
można bezkarnie zrobić komuś 

psikus lub nieszkodliwie go 
oszukać. Do dzieła! 

    http://hoaxes.org/aprilfool/ 

Off Plus Festival
Kraków

Niezależne kino w najlepszym 
wydaniu. Znakomita okazja,  

by obejrzeć najnowsze,  
entuzjastycznie przyjęte przez 

krytykę tytuły i spotkać  
wybitnych twórców.

www.offcamera.pl 
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Wielki Tydzień w Bradze
Braga, Portugalia

Braga nazywana jest „portu-
galskim Rzymem”. Właśnie tu 

najbardziej uroczyście obchodzi 
się Wielki Tydzień (Semana 

Santa). W Niedzielę Wielka-
nocną ulicami zabytkowego 

miasta przejdzie widowiskowa  
„Procesja Kroków”.

www.semanasantabraga.com 

Czarne Wesele
Kluki, Polska

Początek sezonu turystycznego 
w Muzeum Wsi Słowińskiej. 

Nieodłączną częścią ludowe-
go święta jest kopanie torfu, 

biesiada, tańce i śpiewy, a także 
kiermasz rękodzieła.

www.muzeumkluki.pl 

Anzac Day
Australia, Nowa Zelandia 
Święto państwowe upamięt-
niające żołnierzy tych krajów, 
którzy polegli na frontach 
wojen światowych. Uroczysto-
ści i parady wojskowe, a także 
spotkania z weteranami.    
www.anzac.govt.nz 

Grand Prix 
Monako Formuły 1
Monako
Wspaniali mężczyźni w swoich 
rozpędzonych bolidach. 
Słynny jak świat długi i szeroki 
wyścig zaliczany jest do mi-
strzostw świata. Będzie na bo-
gato; dosłownie i w przenośni. 
www.formula1monaco.com 
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Navigator Festiwal 
Kraków
Po raz trzeci w Nowohuckim 
Centrum Kultury spotkają się 
miłośnicy podróży. Przybędą 
znani globtroterzy, będą filmy, 
warsztaty i wiele innych atrakcji 
dla ciekawych świata. 
www.navigatorfestival.pl 

Vivid Festival
Sydney, Australia 
Festiwal, w czasie którego 
wielobarwne światło jest tworzy-
wem. Świetlne rzeźby, instalacje 
i projekty multimedialne przy-
ciągają tłumy zainteresowanych 
sztuką nowoczesną. 
www.vividsydney.com 

XX Targi Turystyki 
i Wypoczynku LATO
Warszawa 
Naprawdę wielki kiermasz 
turystyczny. Nie sposób 
pominąć tej imprezy, planując 
tegoroczne wakacje: znajdzie-
cie tu tysiące pomysłów  
i ofert z każdego zakątka 
Polski i świata. 
www.targilato.pl 

Międzynarodowy Festiwal 
Muzyczny Praska Wiosna
Praga, Czechy 
Już po raz 70. Praga gości 
światowej sławy muzyków, 
śpiewaków i dyrygentów. Wy-
borna uczta dla melomanów 
gwarantowana! 
www.festival.cz 
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WTA Katowice Open
Katowice

Coś dla fanów mocnego 
uderzenia. Najważniejszy turniej 

tenisowy w naszym kraju. Na 
kortach pojawią się gwiazdy 

sportu z Agnieszką Radwańską 
na czele.

http://katowiceopen.com/pl 

Full Moon Party
Koh Phangan, Tajlandia

Majówka w Tajlandii. Absolutnie 
kultowa impreza na egzotycz-
nej plaży, w świetle Księżyca. 

Przyjdzie kilkadziesiąt… tysięcy 
osób. Pełny pakiet na party  

(4 dni i 3 noce) kosztuje  
ok. 470 zł. Dobrej zabawy! 

http://fullmoonparty-thailand.com 
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Orlen Warsaw Marahton
Warszawa
Narodowe Święto Biegania 
odbędzie się po raz trzeci. 
Tym razem na nowej trasie,  
ale nieodmienne z zawodnikami 
ze światowej czołówki. 
Podejmijcie wyzwanie! 
www.orlenmarathon.pl 

Najazd Barbarzyńców
Ogrodzieniec
Festyn wczesnego średnio-
wiecza. Prezentacja rzemiosła, 
obrzędów i obyczajów związa-
nych z początkami powstania 
państwa polskiego, pokazy 
walk rycerskich, inscenizacje 
bitew, koncerty zespołów 
celtyckich.
www.zamek-ogrodzieniec.pl 

Songkran, Tajski Nowy Rok
Tajlandia 

Na sucho tego święta się nie 
obchodzi, gdyż noworoczną 
tradycją w Tajlandii jest oble-
wanie się wodą i obrzucanie 
kulami z kolorowym talkiem. 

Szczęśliwego Nowego Roku… 
w kwietniu!

www.songkran2015.com 

Cinco de Mayo
Vegas, USA

Meksykańska fiesta w mieście 
kasyn odbywa się z okazji 

rocznicy zwycięstwa armii mek-
sykańskiej nad Francuzami  

w Puebla w 1862 r. Meksykań-
skie piwo leje się strumieniami, 

grają mariachi, wirują 
tancerki… szał! 

www.vegas.com/cincodemayo 

Coachella. 
Festiwal Muzyki i Sztuki

Colorado, USA 
Dwa festiwalowe weekendy po 

raz 16. ściągną rzesze fanów 
wszelkich stylów i gatunków 

muzyki. Setka, a może i więcej 
kapel wystąpi na scenie usta-

wionej na pustyni! Zagrają m.in. 
AC/DC, Jack White i Drake. 

www.coachella.com 

Parada Parowozów
Wolsztyn

Para buch, koła w ruch! Impreza 
przyciąga tysiące miłośników 
parowozów z całego świata. 

A wieczorem nastąpi fantastycz-
ne widowisko „Światło, 

Dźwięk, Para”. 
www.parowozowniawolsztyn.pl 

Kwiecien Maj
 k a l e n d a r i u m

Górskie Zawody Balonowe
Krosno
Z pewnością będą to wido-
wiskowe zawody: barwne 
balony uniosą się nad miastem 
podczas długiego majowego 
weekendu. Świetna okazja, 
żeby podejrzeć tajniki tego 
sportu z bliska. 
www.rckp.krosno.pl 

Festiwal PodRóżni
Srebrna Góra
W scenerii srebrnogórskiej 
twierdzy będzie się wiele działo:  
spotkania z niesamowitymi po-
dróżnikami, kino podróżnicze, 
energetyczne koncerty, rozwi-
jające warsztaty, zachęcające 
konkursy, wspólne śpiewanie 
przy ognisku przy dźwiękach 
gitary…
www.festiwalpodrozni.pl 
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W województwie śląskim realizowane są nowoczesne i odważne projekty 

urbanistyczne, powstają nowe obiekty kultury, biurowce, domy i kościoły 

– dzieła śląskiej szkoły architektury współczesnej. O kondycji i dobrej passie 

projektantów w śląskim może świadczyć pięć nominacji w 2015 r. (na 18 

z całej Polski) do prestiżowej nagrody im. Miesa van der Rohe, przyznawanej  

przez Parlament Europejski. Warto poznać ikony architektury regionu!
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Jaga Kolawa



W  ostatnich  latach  w  stolicy  regionu  powstało  kilka 
bardzo  interesujących  pod  względem  urbanistycznym 
obiektów  użyteczności  publicznej.  W  2007  r.  otwarto 
nowy  budynek  Centrum  Nauki  i  Edukacji  Muzycznej 
„Symfonia”  w  Katowicach.  Swoje  miejsce  znalazły  tu 
wielofunkcyjna  sala  koncertowa  o  zmiennej  aranżacji 
i  wspaniałej  akustyce,  biblioteka  z  czytelnią,  laborato-
rium dźwięku, a także atrium z restauracją i podziemny 
garaż. Realizacja ta, również pracowni Konior Studio, łą-
cząca takie materiały, jak cegła klinkierowa, beton, szkło 
i drewno,  została uznana za wzorcowy przykład kom-
pleksu łączącego architekturę historyczną ze współcze-
sną. Bryła Centrum została bowiem wpisana w istniejący 
XIX-wieczny  neogotycki  budynek Akademii Muzycznej. 
Stowarzyszenie  Architektów  Polskich  uhonorowało  re-
alizację Nagrodą Roku 2007 za najlepszy zrealizowany 
obiekt  oraz  nagrodą  za  najlepszy  obiekt  wzniesiony  
ze środków publicznych w 2007 r.

Wśród nominowanych znalazła się m.in. nowa siedziba 
Muzeum Śląskiego i Narodowej Orkiestry Symfonicznej 
Polskiego Radia. Obiekty  te wraz  z Międzynarodowym 
Centrum Kongresowym tworzą w Katowicach tzw. Stre-
fę  Kultury. Obszar  dawnej  Kopalni Węgla  Kamiennego 
Katowice  został  przekształcony  praktycznie  w  nową 
dzielnicę  miasta.  Innowacyjna  konstrukcja  nowego 
Muzeum  zaprojektowana  przez  austriacką  pracownię 
Riegler  Riewe  Architekten  z  Grazu  zakłada maksymal-
ne  wykorzystanie  przestrzeni  znajdującej  się  pod  po-
wierzchnią  ziemi,  a  tym  samym  niewielką  ingerencję 
w  poprzemysłowy  krajobraz.  Większość  ekspozycji 
znajdzie  się w  podziemnych  salach,  a  historyczny  pej-
zaż  miasta  jest  wzbogacony  jedynie  o  szklane  „kost-
ki”  doświetlające  wnętrza.  Widok  na  zrewitalizowaną 
poprzemysłową  przestrzeń  można  podziwiać  z  wieży 
wyciągowej wyciągowej szybu, do której dobudowano 
panoramiczną windę. 
Kolejnym  obiektem  pobudzającym  „kulturalnie”  cały  re-
gion  jest  siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej Pol-
skiego Radia. Projekt ceglanego monolitu poprzecinanego 
wejściami i oknami został wyłoniony w międzynarodowym 

konkursie. Przestrzeń wokół tworzą dwa place wejściowe 
oraz  park  miejski  wypełniony  450  drzewami  i  wieloma 
atrakcjami, takimi jak fontanny, zabawki muzyczne czy la-
birynt. Sercem całego założenia, autorstwa Konior Studio, 
jest wielka sala koncertowa na 1800 słuchaczy – owoc pra-
cy światowej sławy akustyków z Japonii. 
Strefę Kultury dopełnia Międzynarodowe Centrum Kongre-
sowe położone tuż obok hali „Spodek”. Projekt wielofunk-
cyjnej, czarnej bryły powstał w pracowni Jems Architekci. 
W Centrum będą odbywać się liczne wydarzenia kongre-
sowe i targowe, ale ma ono pełnić również funkcję mia-
stotwórczą dzięki strefie dostępnej całkowicie publicznie. 
Dach MCK jest zieloną doliną, a w jego obniżonej części 
biegnie ścieżka, którą można się przespacerować z placu 
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Międzynarodowe Centrum Kongresowe zlokalizowane niedaleko znanego wszystkim Spodka, jest obiektem, 
który swoją nowoczesną architekturą wpisuje się w kontekst dynamicznych zmian, jakie zachodzą od kilku lat  
w górnośląskiej aglomeracji. Staje się ona nie tylko wielkim centrum przemysłowym, ale także jednym z głównych 
centrów spotkań biznesowych i kulturalnych na mapie Polski. Od góry: Akademia Muzyczna w Katowicach, siedziba Narodowej Orkiestry Sym-

fonicznej Polskiego Radia, budynek Muzeum Śląskiego w Katowicach. Wielkim 
atrybutem współczesnej architektury Katowic jest harmonijne połączenie trady-
cyjnej architektury ceglanej Górnego Śląska ze współczesnymi wymaganiami 
funkcjonalnymi i niebanalnym designem.

Akademia, sąd i Biblioteka 
– użytkowa neomoderna

strefa kultury x 3

Centrum Nauki i Edukacji Muzycznej „Symfonia” w Katowicach – obiekty dawnych 
kopalni i terenów przemysłowych przechodzą ogromną przemianę, zmieniają się 
w miejsca użyteczności publicznej, zachowując przy tym walory dawnej architek-
tury przemysłowej.
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Zespół  klasztorny  zakonu  paulinów,  z  cudownym  
XIV-wiecznym obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej, co 
roku odwiedzają ponad 4 mln pątników z całego świata. 
Monumentalne  sanktuarium  przez wiele  lat  poddawane 
było szeroko zakrojonej konserwacji, a także rozbudowie. 
W 1997 r., w ramach przygotowań Jasnej Góry do Jubile-
uszu  Roku 2000,  oddano do użytku  pielgrzymów nową 
Salę  im.  o.  Augustyna  Kordeckiego.  Aula  o  wymiarach  
13 x 95 m. przeznaczona jest na spotkania i nabożeństwa. 
Jednorazowo może pomieścić 1300 osób. Nowe pomiesz-
czenie umiejscowione jest między Hospicjum i Arsenałem 
a murem zachodniej kurtyny Wałów Jasnogórskich. Cen-

tralnie usytuowane podium tworzy umowne prezbiterium. 
W ścianach wykuto otwory okienne, przez które rozciąga 
się widok na  klasztorny  ogród  z  przepięknym  starodrze-
wem. Buławy wodzowskie, pamiątki historyczne, burszty-
nowa monstrancja,  obrazy,  garnitury państwowe,  księgi, 
makieta obrony Częstochowy oraz zbiory broni sprawiają, 
że jest to wyjątkowa skarbnica historii. W sali jest również 
prezentowany  niezwykły  obraz  „Polonia”  namalowany 
przez  malarza  amatora  Antoniego  Tańskiego  w  okresie 
międzywojennym. Olbrzymie  płótno  o wymiarach  302  x 
1246 cm przedstawia postacie polskiej kultury, sztuki i po-
lityki z różnych epok.
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Jeszcze  bardziej  utytułowanym  obiektem  w  środowi-
sku  urbanistycznym  jest  Centrum  Informacji  Nauko-
wej  i  Biblioteki  Akademickiej.  Powstała  w  2012  r.  CI-
NIBA nieprzypadkowo została wymieniona wśród 101 
najciekawszych  budynków  ostatniego  dziesięciolecia 
w  Polsce.  Projekt  wspólnej  biblioteki  Uniwersytetu 
Śląskiego  i  Uniwersytetu  Ekonomicznego,  autorstwa 
pracowni HS99,  to unikalny przykład umiejętnego po-
łączenia  dyscypliny  projektowej  z  twórczą  ekspresją. 
Monolityczna bryła budynku złożona jest z dwóch pro-
stopadłościanów,  których  wysokość  dostosowano  do 
sąsiedniej zabudowy. Okładzina elewacji wykonana zo-
stała z piaskowca, którego kolor wpisuje się w kontekst 
miejsca, doskonale komponując się z okolicznymi cegla-
nymi kamienicami. W ciągu dnia przeszklone szczeliny  
w elewacjach budynku (jest ich 4 tysiące!), zapewniają 
dopływ rozproszonego światła naturalnego do wnętrz 
biblioteki, tworząc w nich wyjątkową atmosferę. 

W 2009 r. w Katowicach zakończyła się budowa nowej 
siedziby  Sądu  Okręgowego.  6-kondygnacyjny  budy-
nek w kształcie wydłużonego prostopadłościanu z we-
wnętrznymi  dziedzińcami wypełnionymi  zielenią  to  je-
den z największych gmachów wymiaru sprawiedliwości, 
które powstały w Polsce w ostatnich latach. Surowa bu-

dowla z betonu, szkła i drewna, zaprojektowana przez 
pracownię  Archistudio  Pilinkiewicz  &  Studniarek,  była 
finalistką konkursu „Życie w Architekturze”, a w 2010 r. 
otrzymała nagrodę w kategorii architektura w konkursie 
na  najlepszą  przestrzeń  publiczną  województwa  ślą-
skiego.

skarbnica historii w sali  o. kordeckiego na Jasnej Górze

Śmiała bryła Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej 
w Katowicach, mimo pozornego oderwania od tradycyjnych wzorców 

architektonicznych, czerwoną okładziną z piaskowca nawiązuje do 
lokalnej zabudowy, a przy tym jest obiektem o wielkiej funkcjonalności  

i jedyną tego rodzaju instytucją w Polsce. 

Monumentalny budynek Sądu Okręgowego
w Katowicach dostosowany jest zarówno 
pod względem funkcjonalnym, jak i estetyki bryły 
do swojej rangi i przeznaczenia, reprezentując 
z należytą powagą władzę sądowniczą.
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Najsłynniejszy dom jednorodzinny w Polsce można zna-
leźć w sercu Górnego Śląska – w Bytomiu. Tutaj na te-
renie nieczynnej kopalni węgla kamiennego grupa pro-
jektowa Medusa Group, z Przemo Łukasikiem na czele, 
zaadaptowała budynek dawnej lampiarni na przestrzeń 
mieszkalną. Dom wyniesiony na słupach 8 m. nad zie-
mią  to  prawdziwy manifest  twórczej  postawy  śląskich 
urbanistów,  pokazujących  możliwości  wykorzystania 
poprzemysłowego  dziedzictwa  regionu  i  wzbogacenia 

krajobrazu Śląska o nowatorskie obiekty. Loft, który po-
wstał w 2003 r., doczekał się uznania wśród znawców 
współczesnej  architektury. W 2005  r.  był  nominowany 
do Nagrody Unii Europejskiej dla architektury współcze-
snej  im. Miesa  van der  Rohe,  a dwa  lata później  zdo-
był Nagrodę Leonardo w kategorii rewitalizacji obiektu 
przemysłowego na II Międzynarodowym Biennale Mło-
dych  Architektów  w  Mińsku,  gdzie  prezentowane  są 
dokonania projektantów z kilkudziesięciu krajów świata. 
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Bolko loft – awangarda współczesnej architektury mieszkaniowej

Artykuł pod patronatem Śląskiej Organizacji  Turystycznej

ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice, 

tel. 32 207 207 1, info@silesia.travel

Zdaniem znawców architektury sakralnej w wojewódz-
twie śląskim znajduje się jeden z trzech najciekawszych 
architektonicznie  kościołów  rzymskokatolickich,  wybu-
dowanych w ostatnich latach. Świątynia Jezusa Chrystu-
sa Odkupiciela w Czechowicach-Dziedzicach wzniesiona 
w  latach 1995-98 w miejscu dawnej  stolarni  to dzieło 
zachwycające niezwykłą formą. Budowla zwraca uwagę 
zarówno  nietypową  bryłą  z  trzema  strzelistymi wieża-
mi,  jak  i niecodzienną  fakturą murów,  zróżnicowanym 
układem 183  tys.  cegieł  oraz  ich  dekoracyjnym  rysun-
kiem. Plan wnętrza kościoła pozwolił dzięki stonowaniu 
światła wydobyć plastyczne walory wszechobecnej cegły 

i  stworzyć zaciszne zakątki w przestrzeni, której domi-
nantą jest świecąca złotą aureolą Madonna w głównym 
ołtarzu. Założenie architektoniczne Stanisława Niemczy-
ka  w  konkursie  na  najlepszą  realizację  architektonicz-
ną w województwie śląskim w 1998 r. zajęło  I miejsce 
wśród  trzydziestu  wytypowanych  obiektów.  Jurorzy 
docenili  także  nowe  otoczenie  świątyni:  dostosowany 
stylistycznie fragment ulicy wraz z chodnikami i oświe-
tleniem.  Do  Czechowic-Dziedzic  powędrował  również 
laur za najlepsze zagospodarowanie przestrzeni publicz-
nej  przyznany przez Marszałka Województwa Śląskiego 
i Stowarzyszenie Architektów Polskich. 

kościół w Czechowicach-Dziedzicach 
– twórcze nawiązanie do architektury Średniowiecza
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Kościół Jezusa Chrytusa Odkupiciela wyróżnia się nowatorską formą i tradycyjnym materiałem. Jest w pewien sposób nowym wcieleniem średniowiecznego 
wzorca świątyni.

Przy takim podejściu do architektury i funkcjonalności jakie możemy zobaczyć w Bytomiu, wyświechtane nieco już słowa jak „dom jednorodzinny” i „loft” 
nabierają nowego, intrygującego znaczenia.



Pełne tajemniczego piękna góry Harz obrosły mitami i legendami, inspirowały też 
artystów. Natomiast bogate złoża rud metali przyniosły dochody władcom, czyniąc 

z pobliskich miejscowości kolebkę niemieckiej państwowości.

24 25P o d r ó ż e  b l i s k i e  i  d a l e k i eP o d r ó ż e  b l i s k i e  i  d a l e k i e

fo
t.

 ©
 f

e
rk

e
lra

g
g

a
e

, 
o

h
e

n
ze

 -
 F

o
to

lia
.c

o
m

Sabat czarownic
W  odwiecznym  przekonaniu,  iż  na  Brockenie  gro-
madzą się czarownice, by za zasłoną z chmur tań-
czyć  przy  diabelskiej muzyce,  znajdowali  inspirację 
artyści.  Ta  sugestywna  wizja  porwała  i  Goethego, 
i Bułhakowa. Ulegali  jej malarze doby romantyzmu 
i  kompozytorzy  z  Wagnerem  na  czele.  Echa  pra-
dawnych mitów i artystycznych fascynacji odżywają 
podczas  Walpurgisnacht,  festynu  organizowanego 
nocą z 30 kwietnia na 1 maja w Thale, na skalnym 
plateau Hexentanzplatz – placu Tańczących Czarow-
nic. Niegdyś w  tę noc germańskie plemiona witały 
lato, odganiając blaskiem ognisk złe moce i oddając 
cześć przezwyciężającemu śmierć bogu Wudanowi. 
Po przyjęciu chrześcijaństwa pogańskie praktyki splą-
tały się z uroczystościami na cześć mniszki Walpurgii, 
która w VIII w. prowadziła wśród Germanów misje 

i  leczyła  chorych. Dziś  to pretekst do dobrej  zabawy, 
koncertów i pokazów laserowych świateł.

Źródło bogactwa
Jako siedlisko złych mocy góry budziły zawsze obawy. 
Jednocześnie jednak stanowiły doskonały punkt orien-
tacyjny dla kupców, a rozwijającym się u ich podnóża 
miasteczkom dawały  naturalną  ochronę.  Potoki  kusi-
ły bogactwem ryb, lasy zaś obietnicą obfitych łowów. 
Wyprawy w górskie ostępy doprowadziły do odkrycia 
bezcennych  rud metali  i  dość  szybko  rozpoczęto  ich  
eksploatację. Najstarszą  i największą kopalnię założo-
no  ponad  tysiąc  lat  temu  na  Rammelsbergu.  Działa-
ła nieprzerwanie od 922 do 1988 r. Wydobyto w niej  
27 mln ton rudy. Wbrew rozpowszechnionemu mnie-
maniu  jednak  nie  srebra  czy  złota,  bo  rudy  z  Harzu 
są  ubogie w metale  szlachetne. Daleko ważniejszymi 
składnikami  są  w  nich  cyna  (14%  zawartości),  ołów 
i  miedź,  domieszki  antymonu  oraz  innych  pierwiast-
ków, używanych niegdyś przez alchemików, a współ-
cześnie w przemyśle farmaceutycznym i chemicznym. 
Zamknięta kopalnia wciąż przynosi zyski, bo przyciąga 
tysiące zwiedzających rocznie.

Miasteczka w kratkę
Wzdłuż ulic podgórskich miasteczek wznoszą się domy 
o  ścianach  w  kratkę. Mają  szachulcową  konstrukcję. 
Każdy  wspiera  się  na  szkielecie  z  drewnianych  bier-
wion, między  którymi  jest  glina  zmieszana  ze  słomą. 

Wrażenie tajemniczości podkreślają w Harzu krajobraz 
i klimat. Przekraczające nieznacznie tysiąc metrów góry 
piętrzą się pośrodku niemieckiego niżu. Tworzą przez 
to  potężną  wyspę  często  spowitą  chmurami,  staty-
stycznie – przez 300 dni w roku. Skaliste grzbiety, głę-
bokie doliny, których dnem toczą wody rwące potoki, 
oraz  zawieszone  nad  nimi  niczym balkony  kamienne 
wychodnie kryje płaszcz lasów. A gdy choć na moment 
rozstąpią  się  chmury,  ukazuje  się  zaskakująco  nagi 
wierzchołek  Brockenu  (1142 m  n.p.m.).  Hulające  po 

nim wiatry nie sprzyjały nigdy wegetacji roślin. Kłębią-
ce się na szczycie chmury tworzą bardzo często ekran, 
na którym, gdy słońce jest nisko, każdy może dostrzec 
cień własnej postaci z głową okoloną tęczowym nim-
bem  (Heiligenschein).  Niezrozumiałe  zjawisko  obser-
wowane w górach Europy  opisał w 1780 r. niemiecki 
teolog  Johann Esaias  Silberschlag. Któż  jednak  czytał 
w owym czasie naukowe rozprawy? Widmo Brockenu 
długo  jeszcze budziło zabobonny  lęk, dowodząc nie-
zbicie, że Harzem władają złe moce.

Harz 
 – góry czarownic

Paweł Wroński

Dawna wieża TV (Sender Brocken)  na najwyższym szczycie Harzu służy dziś jako 
hotel, restauracja i punkt widokowy.

W XIX w. Graf Otto zu Stolberg przebudował zamek nad Wernigerode w stylu 
niemieckiego gotyku.



Belki maluje się na ciemno, a połacie ścian między nimi na 
pastelowo,  nadając  domom  charakterystyczny wygląd.  Kli-
mat  Quedlinburga  tworzy  1300  takich  budynków, Werni-
gerode  –  700. Nie mniej  jest  ich w Goslar,  ale  tam  ściany 
obłożone są dodatkowo skalnymi łupkami i kratki nie widać. 
Łupki były odpadami z pobliskiego Rammelsbergu. Zamiast 
gromadzić  je  na  niebosiężnych  hałdach,  wykorzystano  je, 
by  kamienną warstwą  lepiej  chronić  domy przed opadami 
i  pożarami.  W  Wernigerode  szachulcową  konstrukcję  ma 
także  ratusz,  bo powstał  jako dom mieszkalny,  tyle  że  dla 
goszczących w miasteczku królów i cesarzy. Z czasem spre-
zentowano go mieszczanom, a ci urządzili w nim siedzibę 
miejskich władz.

Idea Bismarcka
Quedlinburg oraz Goslar z kopalniami na Rammelsbergu są 
wpisane na listę UNESCO. A wszystkie trzy odegrały znaczącą 
rolę w historii Niemiec. Nad Quedlinburgiem góruje romań-
ski kompleks z katedrą  i zamkiem króla Henryka Ptasznika. 
To on zjednoczył większość niemieckich księstewek, torując 
drogę synowi Ottonowi do korony i tytułu cesarza. W Goslar 
następcy  Ottona  gościli  często  i  chętnie,  aby  kontrolować 
osobiście wpływy do  skarbca  z  kopalni  na  Rammelsbergu, 

a w ostępach Harzu uganiać się za zwierzyną. W Go-
slar  z  tej  okazji  wzniesiono  rezydencję  –  Kaiserpfalz. 
Również nad Wernigerode powstał cesarski zamek. Ale 
sławę zyskał dzięki Bismarckowi. W gabinecie z wido-
kiem  na  góry  Żelazny  Kanclerz  opracował  koncepcję 
socjalnych zabezpieczeń dla robotników. Na  jego po-
myśle  do  dziś  bazują  stosowane  na  świecie  systemy 
ubezpieczeń społecznych.

Lot na miotle
Z Wernigerode kursuje na Brocken zabytkowa roman-
tyczna kolejka – Schmalspurbahn. Wspina się na Broc-
ken, wyrzucając kłęby pary, z górą od stu lat. Dociera na 

szczyt, na którym nie spotyka się już czarownic. Może 
dlatego, że w latach 30. XX w. wkroczyła tam cywiliza-
cja – wzniesiono pierwszą na świecie wieżę telewizyj-
ną, aby w 1936 r. relacjonować z Berlina igrzyska olim-
pijskie. Zaraz po wojnie stacjonowali tam Amerykanie. 
Ustępując,  przekazali  Rosjanom  niesprawne  urządze-
nia. W 1957 r. na Brockenie wzniesiono radzieckie ko-
szary,  a  Stasi  rozpoczęła  podsłuch  imperialistycznych 
stacji  radiowych.  Kompleks  otoczono murem  z  2138 
żelbetowych  bloków  o  wadze  2,4  tony  i  wysokości  
3,6  metra  każdy.  Mur,  podobnie  jak  berliński,  runął 
w atmosferze radosnego święta jesienią 1989 r. Ode-
gnano demony zimnej wojny, z wieży korzysta dziś ka-
nał DZT, a obiekty Stasi przekształcono w muzeum. Za-
instalowano też oryginalny symulator – miotłę, której 
każdy może dosiąść, by poszybować nad lasami Harzu. 
Po takiej podróży lepiej zrozumie się, czemu powitanie 
„Herzlich Willkommen”,  parafrazowane  jest w Harzu 
na  „Hexlich Willkommen”  (Hexe  znaczy  czarownica), 
a w sklepach z pamiątkami i na straganach roi się od 
czarownic. Są popularną pamiątką z regionu, a sylwet-
ka wiedźmy na miotle stanowi logo Parku Narodowe-
go, w  którym  chroni  się  osobliwości  przyrody,  dzieje 
i kulturę tych wyjątkowych niemieckich gór.

Kaiserpfalz – romański dwór królewski założony na początku XI w. przez cesarza 
Henryka II u podnóży Rammelsberga. Dom cesarski jest największą, najstarszą  
i zarazem najlepiej zachowaną budowlą świecką z XI w. na terenie Niemiec.

Quedlinburg – stare miasto zostało wpisane w 1994 r. na listę światowego dziedzic-
twa kulturowego UNESCO.

Ratusz w Wernigerode powstał jako dom mieszkalny w XVI stuleciu.

Najstarsza i największa kopalnia założona ponad tysiąc lat temu na Ram-
melsbergu. Działała nieprzerwanie od 922 do 1988 r.

Satyr ze skalnego plateau Hexentanzplatz, czyli placu Tańczących Czarownic.
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DarLOT
 Serce polskiego wybrzeża

Polskie plaże należą do najpiękniejszych w Europie. To nie żart. Wielu turystów, 
którzy dokładnie poznali i nasz Bałtyk, i Morze Śródziemne, nie ma wątpliwości 
– pod wieloma względami nasze wybrzeże swoją urodą bije na głowę większość 
południowych kurortów. Plaże są tu stosunkowo szerokie, z miękkim, złocistym 
piaskiem – wprost stworzone do wypoczynku. Środkowa część wybrzeża, pomiędzy 
Dąbkami a Jarosławcem, wyróżnia się nie tylko urokliwym różnorodnym krajobrazem, 
ale także czystością i miłą atmosferą tutejszych kurortów.

Paweł KlimeK
DARŁOWO – JAROSŁAWIEC – DĄBKI



Darłowo to jedno z najbardziej malowniczych miaste-
czek naszego Pomorza – zachowany unikatowy śre-
dniowieczny układ urbanistyczny i ciekawe zabytki 
z zamkiem książąt pomorskich powodują, że turyści 
lubią tu przyjeżdżać. Główną atrakcją są tu jednak sze-
rokie piaszczyste plaże, ciągnące się kilometrami po 
obu stronach ujścia Wieprzy. Nadmorską część Darło-
wa – Darłówko – z jednej strony na dwie części dzieli 
uchodząca do morza rzeka, z drugiej – łączy niebanal-
nej urody most rozsuwany. Jego ciekawa konstrukcja 
pozwala wpływać większym statkom i kutrom do portu. 
Przy samym ujściu rzeki, w miejscu gdzie rozpoczyna-
ją się długie falochrony wychodzące głęboko w morze, 
stoi niewielka, ale bardzo malownicza XIX-wieczna la-
tarnia morska – jedyna latarnia wybudowana na planie 
kwadratu. Tuż za nią zaczyna się pięknie zrekonstru-

owany deptak, z którego można podziwiać plażę w ca-
łej okazałości. Wyruszmy zatem na krótką wycieczkę, 
która pozwoli nam poznać najpiękniejsze plaże ziemi 
sławieńskiej. 

Wschodnia plaża w Darłówku 
- idealna dla dzieci 
Darłowska plaża wygląda pięknie z deptaka, ale żeby 
ocenić jej urok w pełni, trzeba wejść na wschodni fa-
lochron i wyjść głęboko w morze. Dopiero stąd widać, 
jak ciągnie się złotym pasem u podnóża wału wydm 
porośniętego sosnowym borem. Uroku i dynamizmu 
dodają jej potężne wiatraki elektrowni wiatrowych, któ-
re orzeźwiająca morska bryza wprawia w ruch. Plaża 
wschodnia w Darłówku jest idealnym miejscem do ką-
pieli dla małych dzieci. Normalne falochrony uzupełnio-

no bowiem specjalnymi opaskami z potężnych głazów, 
które rozbijają większe fale, pełniąc nie tylko funkcję 
ochronną, ale przy okazji tworząc jakby naturalne ba-
seny, w których spokojna woda szybciej się nagrzewa. 

Nadmorska cisza w Kopaniu 
Wędrując plażą na wschód, wkrótce dojdziemy do wy-
suniętego w morze cypla, gdzie po zimowych sztor-
mach można przy odrobinie szczęścia znaleźć kawałki 
bursztynu. Wał wydmowy po prawej stronie rośnie tu 
do wysokości kilku metrów, a plaża nabiera urokli-
wego, dzikiego charakteru. Jesteśmy już na wysoko-
ści małej wioski Kopań, raczkującego letniska, które 
spodoba się wszystkim, którzy poszukują nadmorskiej 
ciszy. Jeśli skręcimy w jedną ze ścieżek z prawo, na-
szym oczom wkrótce ukaże się fantastyczny widok – 

z drugiej strony wydm leży bowiem cicha tafla jeziora 
Kopań, oddzielonego wąskim pasem mierzei od mo-
rza. W kilku miejscach porastają je tylko pojedyncze 
sosny – do złudzenia przypomina to krajobraz egzo-
tycznych atoli.

Wicie – morze, piasek i cisza 
Po drugiej stronie jeziora leży mała wioska Wicie. To 
tutaj znajduje się geograficzny środek polskiego wy-
brzeża. Nie ma tu hałaśliwych barów z muzyką ani 
tandetnych straganów, jest za to prawie zawsze, na-
wet w środku sezonu wystarczająca ilość miejsca na 
piaszczystych plażach. Dlatego chętnie przyjeżdżają tu 
rodziny z małymi dziećmi, które nie szukają dodatko-
wych atrakcji, ponad wszystko ceniąc sobie po prostu 
morze i piasek.
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Okolice Rusinowa 
– spacery pustym brzegiem 
Podobny charakter ma też następny odcinek wybrzeża 
– w okolicach Rusinowa. Wioska jest odsunięta nieco 
od morza, ale powstaje w niej coraz to więcej pensjo-
natów i kwater, chętnie goszczących letników. Nad-
morski sosnowy bór w tym miejscu dochodzi prawie 
do samego morza – to jeden z najpiękniejszych dzikich 
fragmentów polskiego wybrzeża, a przy tym tak łatwo 
dostępny. Oprócz samego plażowania wielką atrakcją 
są długie spacery pustym brzegiem. Kiedy wieje watr 
od morza – czuć w powietrzu zawieszone drobinki soli, 
tak zbawienne dla naszego układu oddechowego; kie-
dy natomiast wieje od strony lądu – wszystko przesiąk-
nięte jest zapachem żywicy… 
W Rusinowie, jak i położonym 3 km od morza Naćmie-
rzu prężnie rozwija się agroturystyka. Gospodarstwa 
agroturystyczne i inne obiekty turystyki wiejskiej po-
zwolą odpocząć i zregenerować siły w bliskim kontak-
cie z naturą niedaleko morza.

Gwarny Jarosławiec 
Plaża w Rusinowie kończy się w miejscu, gdzie z pra-
wej strony wyrasta wysoki na kilkanaście metrów klif, 
ciągnący się aż do Jarosławca. Kilka lat temu zabez-
pieczono go betonową opaską, dzięki czemu można 
wygodnie spacerować nim wzdłuż brzegu, obserwu-
jąc rozbijające się o głazy fale. Za niewielkim cyplem 
pojawia się wspomniany już Jarosławiec z gwarny-
mi plażami i małą przystanią rybacką. W niewielkich 
knajpkach, mieszczących się w okolicy można skosz-
tować pysznej, świeżej rybki. Jarosławiec jest jednym 
z najpopularniejszych letnisk i plażowisk w środkowej 
części wybrzeża. 
Atrakcją, która od kilku lat przyciąga coraz więcej tu-
rystów, jest otwarty w okresie letnim aquapark Pano-
rama Morska. Dla przypomnienia – kryty, całoroczny 
park wodny „Jan” znajduje się także w Darłówku – czy 
jest drugie miejsce na wybrzeżu, które miałoby tak 
blisko siebie aż dwa takie „koła ratunkowe”? Plaża 
w Jarosławcu kończy się przy ujściu Głównicy – dalej 

ciągnie się już teren poligonu wojskowego. Wracając, 
trzeba jeszcze koniecznie wdrapać się na klif, popa-
trzeć na plażę z góry, a potem zwiedzić malowniczą 
latarnię morską, o kształtnej, walcowatej sylwetce.

Zachodnie plaże Darłówka 
Z Darłówka można plażami wyruszyć też w kierun-
ku zachodnim. Jest to wyprawa nieco krótsza, ale 
nie mniej pasjonująca. Zachodnie plaże Darłówka są 
nieco węższe, ale mają też grono swoich wielbicieli – 
w słoneczne wakacyjne dni, ciężko tu wcisnąć przy-
słowiową „szpilkę” pomiędzy plażowiczów, ale nikomu 
to raczej nie przeszkadza. Wystarczy przejść kilkaset 
metrów dalej na zachód, by stało się mniej tłoczno – 
a plaża i piasek co najmniej tak samo wspaniałe. Po 
lewej stronie, za wydmowym wałem ciągną się tereny 
jednostki wojskowej, gdzie w czasie II wojny światowej 
Niemcy testowali swoje najpotężniejsze działo Dora.

Gwarne plaże Dąbek
Po kilku kilometrach plaża rozszerza się nieco, a po 
chwili dochodzimy do ujścia kanału Leniwiec. Bez 
większego problemu można zwykle przejść go w bród 
– w pobliżu widać resztki betonowych bunkrów, znisz-
czonych przez fale – znak że jesteśmy już na wyso-
kości niewielkiego Bobolina. Przed nami widać już 
gwarne plaże Dąbek – ulubionego miejsca kolonistów 
i rodzin z dziećmi, a także najmłodszego polskiego 
uzdrowiska. Dąbki mają jedne z najszerszych plaż 
w regionie, a poza tym leżą na początku długiej mie-
rzei, która oddziela od morza jezioro Bukowo – ciągną-

ce się na długości ponad 8 km. Szczególnie piękna jest 
wycieczka (można ja odbyć pieszo, na rowerze lub wy-
pożyczonym na miejscu „trójkołowcem”) do Dąbkowic 
– najmniejszej osady w Polsce, którą zamieszkują… 
2 osoby! To prawdziwa wyprawa na koniec świata – 
z jednej strony widać spokojną taflę jeziora, z drugiej 
nieustannie szumi morze. Bezludna plaża ciągnie się 
aż po horyzont…
Rozciągnięte pomiędzy Dąbkowicami a Jarosławcem 
wybrzeże Bałtyku nie szokuje zaskakującymi krajo-
brazami, wykwintnymi hotelami ani gwarnymi prome-
nadami, ale prawie 50 km piaszczystych, spokojnych 
i czystych plaż bez żadnej przesady można nazwać 
plażowym eldorado.

Dowiedz się więcej:
  darlot.pl       darlot_pl    www. darlot.pl 

Regionalne Centrum Obsługi Turystycznej
ul. Dworcowa 4, 76-100 Sławno

email: rcot@darlot.pl, tel. 519 30 30 31

Centrum Obsługi Turystycznej w Darłowie
ul. Powstańców Warszawskich 51 (przy Rynku)

76-150 Darłowo, tel. 519 30 30 32
email: cot@darlot.pl

Centrum Obsługi Turystycznej 
w Darłowie-Darłówku

ul. Kotwiczna, 76-153 Darłówko
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Kto raz zawita w gościnnych progach powiatu świdwińskiego i rozsmakuje 
się w jego niepowtarzalnym klimacie, ten zawsze będzie chciał tu 
powracać.  Powiat strzeżony pilnie przez dwa zamki i garnizon doborowego 
wojska, wtulony między nurty Regi i Parsęty, fascynuje burzliwą historią, 
urzeka typowo pomorską naturą i nęci niezapomnianymi doznaniami 
z setkami kilometrów podróżniczych szlaków. To miejsce znane jest nie 
tylko z malowniczych pejzaży, ale też z gospodarności i wielkiej gościnności 
mieszkańców, co sprawia, że dobrze się tu żyje i miło wypoczywa. 

Okolice Świdwina i Połczyna-Zdro-
ju, duże kompleksy leśne gmin 
Sławoborze i Rąbino oraz jeziora 
gminy Brzeżno – stanowią idealne 
miejsca dla rozwoju infrastruktu-
ry turystycznej. 35% powierzch-
ni powiatu stanowią lasy bogate 
w zwierzynę łowną, grzyby i jago-
dy. Najpiękniejsze tereny turystycz-
ne to tzw. Szwajcaria Połczyńska, 
z rezerwatem krajobrazowym 
Dolina Pięciu Jezior, będącym naj-
efektowniejszym, pod względem 
widokowym, fragmentem Pojezie-
rza Drawskiego. Teren Szwajcarii 
Połczyńskiej można zwiedzać szla-

kami turystycznymi pieszymi i ro-
werowymi. 
Z rzadkimi okazami fauny i flory 
można obcować podczas spaceru 
ścieżką edukacyjną Torfowisko Kar-
sibór.  
Powiat jest również jednym z wio-
dących w skali kraju ośrodków lecz-
nictwa uzdrowiskowego. Sanatoria 
i ośrodki lecznicze zlokalizowane 
są w Połczynie-Zdroju – jednym 
z najstarszych miast uzdrowisko-
wych w Polsce. Od ponad 300 lat 
wykorzystuje się tu terapeutycz-
ne właściwości solanki, borowiny 
i wód mineralnych.

  www.powiatswidwinski.pl

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

e-mail: starostwo@powiatswidwinski.pl

Zamek świdwiński, fot. F. Czarny

„Bitwa o krowę “– podzamcze, fot. F. Czarny

Park Zdrojowy w Połczynie-Zdroju, fot. arch. Starostwa

Siedziba Starostwa  Powiatowego, fot. F. Czarny

Powiat Świdwiński
Zaprasza

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

Hotel Oliwski został uruchomiony w 2007 r. i posiada 52 wygodne pokoje z łazienkami, telewizją 
kablową oraz dostępem do internetu. W obiekcie znajduje się winda, gabinet masażu, salka 
fitness, podziemny parking i całodobowy lobby bar. Śniadania podawane są w formie obfitych 
bufetów, a w czynnym całą dobę lobby barze zakupić można napoje zimne i gorące, piwo,  
słodycze i  drobne przegryzki. Bufety śniadaniowe składają się z  kilku dań na gorąco  
oraz kilkunastu na zimno.

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

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



Położone na wschodnim krańcu Rudaw Słowackich, nad rzeką Hornad, 
Koszyce są drugim co do wielkości miastem Słowacji, pod tym względem ustępując 

jedynie Bratysławie. Ze wspaniale odnowioną starówką i bogatym życiem 
kulturalnym są niezwykle atrakcyjne turystycznie. W czasie swojej kilkusetletniej 

historii miasto było ulubieńcem królów węgierskich, 
a w 1369 r. Ludwik Węgierski nadał Koszycom 

– jako pierwszemu miastu w Europie – własny herb.
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Wolne miasto królewskie 
Zanim poznamy najważniejsze atrakcje miasta, warto 
zapoznać się, chociaż w telegraficznym skrócie, z jego 
historią, pełną chwały i splendoru, ale także dramatycz-
nych wydarzeń, charakterystycznych dla dużych miast 
Europy Środkowej. Powstało ono na początku XIII w. 
i jeszcze w tym samym stuleciu 
zaczęły odbywać się tu między-
narodowe jarmarki, na których 
handlowano towarami z Prus, 
miast Hanzy i Krakowa. Za popar-
cie zbrojne w walce z krnąbrnymi 
magnatami Karol Robert Ande-
gaweński nadał Koszycom status 
wolnego miasta królewskiego, 
a jego syn Ludwik przyznał mu 
herb, co było wydarzeniem bez 
precedensu w ówczesnej Europie. 

Pod koniec XIV w. miasto miało już tak potężne forty-
fikacje, że królowie węgierscy wysyłali tu swoje żony 
i dzieci w niepewnych czasach.

Wojna na pomniki 
Po okresie kryzysu wywołanego wojnami z Turcją, w XVIII 

i XIX w. nastąpił kolejny rozkwit miasta 
– założono fabryki, wybudowano linie 
kolejowe, a Koszyce zyskały barokowe, 
wielkomiejskie oblicze. Prawdziwy prze-
łom przyszedł po I wojnie światowej, 
kiedy miasto przyznano Czechosłowacji. 
Potem jeszcze raz Koszyce przyłączono 
do Węgier w 1939 r. Symbolicznym od-
biciem relacji narodowych była wojna 
na pomniki – Węgrzy w czasie swoich 
rządów usunęli pomnik Štefánika, Sło-
wacy – Macieja Korwina. 

Koszyce. 
Miasto królów
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Europejska Stolica Kultury 2013 
Dziś Koszyce uchodzą za najpiękniejsze miasto kraju, do 
czego przyczyniła się kompleksowa renowacja centrum, trwa-
jąca od 1992 r. Specyficzny charakter nadaje Koszycom liczna 
wielonarodowa społeczność akademicka, skupiona w kilku 
wyższych uczelniach, a także nieduża, ale widoczna mniej-
szość węgierska. Miasto zostało ogłoszone Europejską Sto-
licą Kultury 2013, co  pozwoliło na przyciągnięcie turystów, 
dotychczas omijających ten zakątek Europy, co zdecydowanie 
nadało Koszycom bardziej kosmopolitycznego charakteru.

460 zabytków koszyckiej starówki
Wyruszmy więc na zwiedzanie tego wspaniałego miasta kró-
lów. Koszycka starówka liczy 460 zabytkowych budowli i jest 
największą miejską strefą historyczną na Słowacji. Większość 
zabytków skupia się przy ulicy Hlavnej, najpiękniejszej prome-
nadzie w kraju, przecinającej Stare Miasto z południa na pół-
noc. Ma ona kształt wielkiego wrzeciona, charakterystycznego 
dla średniowiecznych miast węgierskich. 

Gotycka katedra św. Elżbiety 
Symbolem starych Koszyc jest gotycka katedra św. Elżbiety. 
Stawiana przez ponad sto lat została ukończona w 1508 r. 
Zbudowana w stylu francuskiego gotyku kamienna świątynia 
ma strzelistą sygnaturkę oraz dwie wieże (jedną niedokończo-
ną) przy zachodniej elewacji. Warto zwrócić uwagę na mi-
sternie rzeźbiony portal wejściowy. W olśniewającym wnętrzu 
przykuwa wzrok gotycki ołtarz główny św. Elżbiety, bezcenna 
jest także rzeźba Ukrzyżowania oraz posągi świętych królów 
węgierskich. W krypcie pod nawą pochowany jest bohater na-
rodowy Węgrów – Franciszek II Rakoczy, przywódca antyhabs-
burskiego powstania.

Grająca fontanna 
Przy katedrze uwagę zwraca wieża św. Urbana – dzwonnica 
przebudowana w stylu renesansowym. W wieży wisiał niegdyś 
pięciotonowy dzwon Urban, ale w czasie pożaru uległ uszko-
dzeniu – dziś można go podziwiać na postumencie obok wie-
ży. W miejscu, gdzie „wrzeciono” ulicy jest najszersze, znajduje 
się reprezentacyjny plac, a przy nim imponujący neorenesan-
sowy gmach teatru z końca XIX w. Między katedrą a teatrem 
urządzono przyjemny skwer, pośrodku którego tryska słynna 
grająca fontanna. Strugi wody tańczą w rytm melodii, a kon-
cert trwa przez cały dzień. Warto tu przyjść także wieczorem 
– fontanna jest dodatkowo podświetlana zmieniającymi się  
w rytm muzyki kolorowymi światłami. Przy Hlavenej znajduje się 

jeszcze kilka godnych uwagi obiektów – surowa kamien-
na bryła barokowego kościoła Jezuitów i nieco starszy ko-
ściół Franciszkanów. Warto też zajrzeć do Pałacu Rakocze-
go, który mieścił koszycką mennicę, a na początku XVIII w. 
był rezydencją wspomnianego już węgierskiego bohatera. 
Dzisiaj znajduje się tu Muzeum Techniki – świetnie urzą-
dzone ekspozycje dotyczą górnictwa (z prawdziwą sztolnią 
pełną narzędzi z dawnych epok), kowalstwa, hutnictwa, 
telefonii i telegrafu, a także chemii, fizyki i kartografii.

Muzeum Wschodniosłowackie
Jeszcze ciekawsze jest Muzeum Wschodniosłowackie, 
mieszczące się w monumentalnym budynku na końcu 
ulicy Hlavnej. To jedno z najstarszych muzeów na Słowa-
cji, założone w 1872 r. jako Felsőmagyarországi múzeum. 
Prawie pół miliona eksponatów z dziedziny sztuki, rze-
miosła, historii nauki, etnografii, przyrody i fotografii jest 
prezentowane w kilku budynkach rozsianych po Starym 
Mieście. Największą uwagę przyciąga słynny „Košický zla-
tý poklad” (skarb). W 1935 r., przy okazji remontu jednej 
z kamienic, znaleziono na starówce prawie 3 tys. złotych 
monet z XV-XVII w. To jeden z najbogatszych skarbów 
znalezionych na świecie!

Śladami Sandora Máraia 
Ulica Hlavna, otoczona eleganckimi sklepami i kafejkami, 
to ulubione miejsce spotkań i spacerów mieszkańców. Tu-
rystom odwiedzającym miasto polecamy jeszcze spacer śla-
dami Sandora Máraia. Jeden z najwybitniejszych, a zarazem 
najpoczytniejszych pisarzy węgierskich urodził się w 1900 r. 
właśnie w Koszycach. W ramach piastowania przez miasto 
tytułu Europejskiej Stolicy Kultury odnowiono jego rodzinny 
dom, a także oznakowano w mieście najważniejsze miejsca 
związane z życiem pisarza. Rodzinny dom Máraiego stoi 
przy ulicy Psiarskiej, a niedaleko stamtąd znajduje się orygi-
nalny pomnik pisarza, dzieło Pétera Gáspára. 

Malownicze okolice
Będąc w Koszycach, warto przeznaczyć chociażby jeden 
dzień na wycieczki: miłośnicy gór i plażowania powinni 
wybrać się nad nieodległą Zemplińską Szirawę – piękne 
jezioro z plażami, nad którym wznoszą się wulkaniczne 
góry Vihorlat. W przeciwnym kierunku można się zapu-
ścić w Słowacki Kras, ze słynnymi jaskiniami wpisanymi na 
listę UNESCO i pięknymi kanionami. Natomiast miłośnicy 
wina mają stąd naprawdę tylko kilka kroków, by odwie-
dzić Słowacki Tokaj, słynący z pysznych win.

v is i t kos ice .eu

KOSZYCE >SK

TO N IE  TYLKO TOKAJSKIE  WINA 

ZOBACZ ,  
CO JESZCZE

Festiwal Kultury Żydowskiej Mazal Tov!
25. - 27. 06. 2015
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Koszycka katedra jest jedną z najpiękniejszych gotyckich świątyń Europy 
Środkowej. Zbudowana z kamienia czaruje niesamowitą ilością misternie 
wykonanych detali, harmonijnie wkomponowanych w strzelistą bryłę.  
Bez wątpienia zasługuje na miano symbolu całego miasta.

Koszycka starówka prezentuje się świetne zarówno w dzień, jak i wieczorem. Największą 
atrakcją, oprócz niezliczonych knajpek i ogródków, jest słynna grająca fontanna, której 
strumienie „tańczą” w rytm muzyki, efektownie podświetlone kolorowymi światłami.
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Położony w północno-wschodniej części Republiki 
Czeskiej Bruntál został założony w 1213 r. W okolicach 
tego malowniczego miasteczka, mającego zaledwie  
17 tys. mieszkańców, znajdziemy niezliczone możli-
wości organizacji wycieczek. 

Brama do Jeseników 
Bruntál leży niedaleko Pradziada, najwyższej góry Jese-
ników, i kilka kilometrów od zbiornika wodnego Slezská 
Harta. „Brama do Jeseników”, „Miasto między górami 
i wodą” – tak często i słusznie nazywany jest Bruntál. 
Znajdą tu coś dla siebie zarówno miłośnicy wypoczynku 
letniego, jak i zimowego. Zimą pobliskie ośrodki górskie 
Karlov i Pradziad (Praděd) oferują liczne stoki narciarskie, 
a latem wiele szlaków turystycznych.
Zbiornik wodny Slezská Harta należy do ulubionych 
miejsc wczasowiczów, wędkarzy, sportowców wodnych, 
żeglarzy i windsurferów. Wokół zbiornika wodnego do-
datkowo co roku odbywa się wiele ciekawych imprez, 
jak spotkanie wodników czy zawody rowerowe.

Bruntál
Na lato i zimę

Malownicze wulkany 
W pobliżu Bruntálu znajdują się wygasłe wulkany, np. Venušina sopka, 
Velký Roudný, Malý Roudný, Uhlířský vrch. Można na nie łatwo wejść, 
a roztaczające się z nich widoki są przepiękne. Do równie ciekawych miejsc 
należą Petrovy Kameny, Velký Kotel, wodospady Bílej Opavy i elektrownia 
szczytowo-pompowa Dlouhé Stráně – unikat na światową skalę. 

Atrakcje dla gości
Również samo miasto zadowoli miłośników kultury, rozrywki, aktywnego 
wypoczynku. Wystarczy wymienić np. centrum wellness ze słoną wodą 
i wieloma atrakcjami dla dzieci i dorosłych, zamek, rynek, Dom Gabriela 
i Dom Ludowy. Hotele, pensjonaty i kwatery prywatne oferują zakwatero-
wanie z szerokim wachlarzem usług, restauracje serwują smaczne dania 
włącznie ze specjałami regionalnymi, kawiarnie, bary i dyskoteki przygo-
towane są na to, żeby zadbać o wygodę i rozrywkę gości. W ciągu roku 
w mieście odbywają się liczne wydarzenia kulturalne, jak Dni Miasta Brun-
tál, festiwal jazzowy czy Indiańskie Lato w Bruntálu.
Goście Bruntálu z pewnością się nie zawiodą, odpoczną i będą tu chętnie 
wracali!     

Urząd Miasta Bruntál 
Nádražní 20, 792 01  Bruntál, Republika Czeska    
www.mubruntal.cz, tel. 0042 05 54 706 111
Miejskie Centrum Informacji, 
Náměstí Míru 7, 792 01  Bruntál  
e-mail: mic@mubruntal.cz  
tel. 0042 05 54 706 525



Przełomowe dzieło 
architektury uzdrowiskowej w Polsce 
W piaskowych elewacjach „Wiktora” widnieją duże okna, 
a cylindryczna część czyni go łatwo rozpoznawalnym 
pośród starych i nowych zdrojowych budowli. Gdy w 
latach 30. XX w. wzniesiono sanatorium, specjalistyczny 
periodyk „Architektura” uznał go za przełomowe dzieło 
architektury uzdrowiskowej w Polsce. Piękne otoczenie, 
uderzająca funkcjonalność i prostota, 136 miejsc w kom-
fortowych pokojach, zaplecze wellness i SPA z komorą 
solną oraz własna pijalnia wody mineralnej, tryskającej 
wprost ze źródła, to walory obiektu, pieczołowicie od-
tworzone i stale wzbogacane przez firmę Cechini.

Borowiny i wody mineralne
W „Wiktorze” można dziś równie dobrze spędzić week-
end, jak i dłuższy urlop, odzyskać siły witalne, poddać się 
terapiom czy rehabilitacji. Leczy się tu schorzenia układu 
pokarmowego, oddechowego, moczowego oraz reu-
matologiczne, prowadząc hydroterapię, balneoterapię, 
fizykoterapię, rehabilitację ruchową oraz inhalacje. Wy-
korzystuje się borowiny oraz wody mineralne „Zofia II”,  
„Jan”, „Zuber”, „Stanisław” i „Józef”, nawiązując do naj-
lepszych tradycji uzdrowiskowych, sięgających w Żegie-
stowie połowy XIX stulecia.

Ożywcze powietrze i czarujący krajobraz 
Swe początki Żegiestów-Zdrój zawdzięcza węgierskiemu 
szlachcicowi Jakubowi Ignacemu Medweckiemu. Był on 

kierownikiem kąpielisk w pobliskiej Muszynie i odkrywcą 
źródeł mineralnych w dolinie Szczawnego Potoku. Pierw-
sze nazwał imieniem „Anna” na cześć małżonki, a wokół 
zaczął wznosić pensjonaty i łazienki. Początkowo były 
drewniane, ale za czasów jego spadkobierców i kolejnych 
właścicieli, Żegiestów przekształcił się w jedno z kluczo-
wych nadpopradzkich uzdrowisk. Oprócz walorów zdro-
wotnych wód i borowin, nie bez znaczenia dla jego roz-
woju są delikatny klimat i ujmujący krajobraz. Józef Dietl, 
krakowski profesor nazywany ojcem polskiej balneologii, 
twierdził, że „kto raz był w Żegiestowie, ten tęskni nie-
ustannie za jego ożywczym powietrzem, za jego czaru-
jącym krajobrazem, za jego zdumiewającymi widokami, 
za jego szumiącymi zdrojami, za jego cichym ustroniem”.
Współczesny Żegiestów ma do zaoferowania jeszcze 
więcej. Długi letni sezon otwierają w majowy weekend 
Festiwale Piosenki Turystycznej. Następne miesiące prze-
biegają pod znakiem spacerów nad Popradem i po gór-
skich ścieżkach, przez beskidzkie lasy, bogate w grzyby  
i widokowe polany. O czystości miejscowego środowiska 
najlepiej świadczy pojawienie się przed kilku laty bobrów. 
Zadomowiły się i założyły żeremia w okolicach pobliskie-
go Milika. A to wybredny gatunek.

Sanatorium Uzdrowiskowe „Wiktor” Cechini
33-370 Żegiestów-Zdrój, Łopata Polska 24
Recepcja: +48 18 471 72 68, Rezerwacja: +48 18 471 72 51
e-mail: rezerwacja@cechini.pl, www.wiktor.cechini.pl

Dostępna w pijalni „Wiktora” woda lecznicza „Zofia” 
ma unikalny w skali kraju skład chemiczny - zawiera  
240 mg/l magnezu oraz 6,1 mg/l żelaza.
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Do „Wiktora” 
nie tylko na borowiny

Żegiestów-Zdrój rozsiadł się tam, gdzie Poprad otacza śmiałymi zakolami polską i słowacką Łopatę. Otoczone 
zalesionymi grzbietami Beskidu Sądeckiego uzdrowisko otwarte jest na południe. Słońca więc nie brakuje.  
Z tych walorów przyrody i krajobrazu korzysta „Wiktor”.

Fizykoterapia:
• lampa sollux,
• lampa kwarcowa,
• lampa BIO-V,
• diatermia krótkofalowa,
• galwanoborowina,
• diadynamic,
• terapuls,
• ultradźwięki,
• inhalacje,
• jonoforeza.

Hydroterapia:
• masaż podwodny,
• bicz szkocki,
• masaż wirowy kończyn górnych,
• masaż wirowy kończyn dolnych,
• natrysk płaszczowy,
• kąpiel mineralna,
• kąpiel solankowa.

Kinezyterapia:
• masaż klasyczny,
• masaż limfatyczny,
• masaż mechaniczny,
• gimnastyka indywidualna,
• gimnastyka zbiorowa,
• uniwersalny gabinet usprawniania  

leczniczego „ugul”,
• rowerki, atlas, wiosła.

Peloidoterapia:
• zawijania borowinowe,
• kąpiel borowinowa.

Wykaz zabiegów oferowanych 
w Sanatorium „Wiktor” Cechini



Inhalacje w tężni solankowej
Ale i na powierzchni odkryjemy w Wieliczce nowe 
rewelacje. Nie trzeba jechać do Ciechocinka, by od-
dychać aerozolem z tężni solankowych! W wielickiej 
tężni płynie oczywiście wielicka solanka, która spły-
wając po tarninie, ulega zagęszczeniu i rozbijając się 
o poszczególne jej gałązki – częściowo paruje, na-
sycając powietrze wokół budowli solnym aerozolem. 

Konstrukcja zbudowana z modrzewia i tarniny, przy-
pominająca nieco gród warowny, ma 9 m wysoko-
ści, a wieża z pomostem widokowym sięga 22,5 m. 
Może z niej korzystać jednocześnie stu kuracjuszy. 
Najlepszy efekt leczniczy osiągniemy, przebywając 
w odległości nie mniejszej niż 30 m, zaś zalecany 
czas trwania inhalacji wynosi pół godziny. Inhalacje 
przy tężni warto uzupełnić szybkim marszem lub spa-
cerem po alejkach.

Spacer trasą górniczą 
A skoro już mowa o aktywności, warto o wdychanie 
zadbać nie tylko przy tężni, ale podczas niezwykłej 
przygody, która jest przeznaczona dla aktywnych 
i ciekawych świata turystów. Trasa górnicza, bo o niej 
tu mowa, prowadzi przez niecodziennie miejsca, 
wyrobiska poza rejonem kopalni udostępnionym do 
standardowego zwiedzania. Eksplorerzy uzbrojeni 
w kaski, ubrani w kombinezony ochronne z pochła-
niaczem tlenku węgla oglądają przy świetle lamp 
górniczych szare solne bryły pokryte srebrnymi pa-
jączkami, stalaktyty i mieniące się kryształowe sople. 
Wędrując po labiryncie komór i korytarzy, poznają 
tajemnice podziemnego świata, tradycje i obrzędy 
górnicze… Więcej szczegółów nie zdradzimy, by za-
chęcić do zobaczenia tych cudów na własne oczy!

Od czasów powstania w XVII w. na terenie Kopalni Soli w Wieliczce łaźni żupnej, zbudowanej dla 
podratowania zdrowia górników, wiele się tu zmieniło. Oprócz jednego. Lecznicze właściwości 
soli, powietrze wolne od bakterii, wirusów, alergenów, dobroczynne działanie solanki nadal służą 
chorym i uodporniają zdrowych. Kopalnia Soli „Wieliczka”, obiekt znany na całym świecie głównie  
z trasy turystycznej odwiedzanej rocznie przez ponad milion turystów, to w istocie wielkie podziemne 
uzdrowisko.
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Kinezyterapia 135 metrów pod ziemią 
Uzdrowisko powiększa się i modernizuje z roku 
na rok. W 2014 r. wielicka kopalnia udostęp-
niła dwie nowe komory – Smok i Feliksa Bocz-
kowskiego, które dołączyły do już leczniczo wy-
korzystywanych Stajni Gór Wschodnich oraz 
Jeziora Wessel. W tych przestrzeniach urządzono 
salę do kinezyterapii, nowoczesne miejsce wypo-

czynku i salę edukacyjną. Podziemne wyrobiska 
usytuowane są na III poziomie kopalni 135 m. 
pod ziemią, podczas gdy wielicka kopalnia li-
czy 9 poziomów i sięga do głębokości 327 m.  
Najważniejszą rolę w leczeniu odgrywa unikalny 
podziemny mikroklimat. Uzdrowisko oferuje tur-
nusy sanatoryjne, pobyty dzienne i nocne, połączone 
z edukacją i rozrywką, dla grup i pojedynczych gości. 

Wieliczka
Magia białej soli, szarych kamieni i cudownego aerozolu

Elżbieta Tomczyk–Miczka

Tężnie solankowe w Wieliczce to najnowsza atrakcja miasta i największy tego 
typu obiekt w południowej Polsce. Znakomicie uzupełniają uzdrowiskowy profil 
części podziemi tutejszej kopalni, gdzie 135 m pod ziemią można zażywać lecz-
niczych inhalacji.

Trasa górnicza to niezwykła forma zwiedzania Kopalni Soli w Wieliczce. Uzbrojeni 
w kaski ochronne i latarki turyści mogą zajrzeć w miejsca do tej pory przed nimi 
ukryte, zobaczyć autentyczne oblicze kopalni, i odmienne od tego, co oferuje 
trasa po najbardziej zabytkowych komorach żupnych.



Hansa Park leży nad Zatoką Lubecką, czyli w miejscu malowniczym i przesyconym 
historią. Oferuje niewiarygodnie bogaty program rozrywkowy dla całych rodzin.
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125 atrakcji 
Na terenie parku rozlokowanych jest 11 sektorów 
tematycznych – wyimaginowanych światów inspiro-
wanych historią i legendami. Łącznie jest to 125 wy-
jątkowych atrakcji, między którymi można odbywać 
przejażdżki na 35 sposobów. Poza tym organizowane 
są spektakularne widowiska i tematyczne festiwale. 
Krótko mówiąc – fantastyczny show każdego dnia, 
w bajecznej scenerii, w nadmorskiej okolicy. Dla doro-

słych i oczywiście dla dzieci – już przed kilku laty nada-
no Parkowi prestiżowy honorowy tytuł „OK for Kids”. 
Niedawno obdarowano go też kolejnym tytułem, do-
ceniając parkową gastronomię, którą wyróżniono zna-
kiem „najlepszego stosunku ceny do jakości”.

Nowa wieża Kärnan 
Przybywającym do Hansa Parku w 2015 r. rzuci się 
w oczy nowa potężna wieża Kärnan, wzniesiona 

Nowości w nadbałtyckiej 
krainie nieograniczonej wyobraźni

Paweł Wroński
w marcu br. Ta imponująca rozmiarami budowla 
nie jest jedynie ozdobą, ale filarem przysparzającej 
niepowtarzalnych emocji kolejki typu Rollercoaster. 
Największa inwestycja w Hansa Parku sfinalizowana 
zostanie w przyszłym sezonie. A ponieważ będzie to 
jedna z trzech najwyższych kolejek górskich w Euro-
pie, gospodarze określają ja mianem Hypercoastera. 
Przez mroczną wieżę średniowiecznego zamku pro-
wadzi wejście na platformę startową, usytuowaną  
73 m nad ziemią. Odważnych, którzy podejmą wyzwa-
nie i wsiądą do wagoników, czeka szalona jazda to-
rem długości 1235 m. Maksymalna prędkość wyniesie  
127 km/h. Jak wiele wyimaginowanych krain i insta-
lacji Hansa Parku wieża nawiązuje do historii i legend 
krajów bałtyckich. Jest repliką jedynej wieży, jaka po-
została po potężnej twierdzy zbudowanej przez Duń-
czyków w Helsinborgu w południowej Szwecji. Od niej 
pochodzi też nazwa instalacji: Der Schwur des Kärnan 
– Przysięga Kärnan.
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Bezpłatny dostęp do internetu 
Niezależnie od wieku goście Hansa Parku zapewne 
z radością odnotują fakt, że od bieżącego sezonu dzię-
ki bogatej sieci hotspotów wi-fi na całym terenie będą 
mieć bezpłatny dostęp do internetu.
W stałym programie imprez i zabaw tematycznych tak-
że przygotowano wiele nowości. W popularnym Varie-
ty Show „Flying Balance 2015” będzie można oglądać 
popisy ekwilibrystyczne czteroosobowego zespołu Perły 
Etiopii oraz popisy na trapezie w wykonaniu duetu Duo 
Szebe. Na scenie na wolnym powietrzu będą się odby-
wały występy dynamicznego jak błyskawica zespołu Duo 
Lyana, a w kinie 4D – erupcja barw i dźwięków w rytmie 
samby, czyli filmowa wyprawa do Rio de Janeiro.

Hity sezonu 2015:
Kwiatowe festiwale
Pierwszy, wielkanocny mamy już za sobą. Kolejny letni 
rozpocznie się 1 lipca, a zakończy dopiero  15 wrze-
śnia. Mistrzowie florystyki i aranżacji zieleni zamienią 
wtedy 46-hektarowy teren w wielki ogród. W jego 
barwnej scenerii będą się odbywać spektakle muzycz-
ne i różnorodne widowiska.

Czas na zjawy
Nastanie dwukrotnie: w dniach 3-4 oraz 9-11 paź-
dziernika. Po zmierzchu wychyną ze swoich kryjówek 

nocne mary, duchy oraz wszelkie inne, znane i niezna-
ne istoty cienia. Będą się dziać tak dziwne rzeczy, że 
nikt nie ustrzeże się gęsiej skórki.

Czar jesieni nad morzem
Na zakończenie sezonu od 17 października do 1 listo-
pada, czyli w 16 ostatnich dniach działania, Park rozbły-
śnie morzem świateł. Zamigocą gigantyczne magiczne 
rzeźby i będą się wzbijać w niebo tysiące fajerwerków.

W 2015 r. Park jest czynny od 1 kwietnia do 1 listo-
pada, codziennie od 900 do 1800.

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

 dzieci w wieku 4-14 lat oraz dorośli powyżej  
60. roku życia – 28 euro od osoby,

  w wieku 15-59 lat – 35 euro.

Bilety można kupować także online 
(https://hansapark24.com/shop/tickets).

Pełny cennik znajduje się na internetowych stronach 
Hansa Parku.

Uwaga!
Jesienne pokazy pirotechniczne, ze względów 
bezpieczeństwa, mogą się odbyć tylko przy ładnej 
pogodzie! W związku z tym gospodarze zastrze-
gają sobie możliwość zmian w programie.

JEDYNY NADMORSKI PARK ROZRYWKI
W NIEMCZECH
NADBAŁTYCKI KURORT SIERKSDORF BLISKO LUBEKI

Hansa Park: Am Fahrenkrog 1, 23730 Sierksdorf , www.hansapark.de/pl/

STRZEZ SIE JEJ UROKU!
* Otwarcie w czasie sezonu 2015, Główny temat roku 2016

Od 1 kwietnia do 1 listopada 2015 – otwarty codziennie od godziny 900

Atrakcje od godziny 1000 · www.hansapark.de

JEDYNY NADMORSKI PARK ROZRYWKI
W NIEMCZECH
NADBAŁTYCKI KURORT SIERKSDORF BLISKO LUBEKI

Tajemnica wiezy
.

Nowość 2015*

.

,
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Ś.P.K.: Kuba jawi się polskim turystom jako wy-
spa gorąca nie tylko pod względem klimatu, ale 
także pogody ducha i temperamentu mieszkań-
ców. Na taki obraz wpłynął w dużej mierze film 
Wima Wendersa „Buena Vista Social Club”. Za-
początkował światową modę na kubańską mu-
zykę. Czy zwiedzanie Kuby tym właśnie tropem 
jest w rzeczywistości możliwe? I przede wszyst-
kim, czy to trafne podejście?
Juan Castro Martínez (J.C.M.): Tak, muzyka i taniec 
są symptomatyczne dla naszej kultury. Odzwierciedlają 
nie tylko temperament i ducha, ale także sposób my-
ślenia i zachowania Kubańczyków. Ponadto są obecne 
w naszym codziennym życiu. Wystarczy, żeby na ulicy 
spotkało się kilka osób, by zacząć grać i śpiewać. Nie 
trzeba chodzić do klubu czy baru. Muzyka jest wszech-
obecna. Nie potrzeba też wiele, by porwała ludzi do 
tańca. Co więcej, to właśnie osoby tańczące rozpoznają 

wartość i talent muzyków. Oto Kuba, nasza kultura, na-
sza historia. Zwiedzałem swego czasu drewniany kościół 
na Podkarpaciu, którego powstanie datowano na 1490 r. 
Uświadomiłem sobie wówczas, jak krótka jest nasza hi-
storia w porównaniu z historią Polski. Bo przecież ten 
kościół już istniał, gdy do wybrzeży Kuby dopłynął Ko-
lumb. A to dopiero po przybyciu konkwistadorów zaczął 
tykać zegar kubańskiej historii.

Ś.P.K.: Czyżby po rdzennych mieszkańcach nie 
zostały na Kubie żadne ślady?
J.C.M.: Odkrycia archeologiczne potwierdziły nauko-
wo obecność rdzennych Indian na Kubie, głównie na 
wschodzie. Historycy twierdzą, że Indianie byli ludźmi 
nastawionymi pokojowo, otwartymi. Przywitali przy-
byszów serdecznie i z honorami. Niestety, bo konkwi-
stadorzy łatwo zawładnęli wyspą i zaczęli zmuszać ich 
do pracy ponad siły. Do tego w celach zupełnie dla 

Kuba 
z subtelną nutą prowokacji

Indian niezrozumiałych, na przykład do poszukiwania 
złota. Nieludzkie traktowanie doprowadziło do rozpacz-
liwego, krwawo stłumionego buntu. Ba, krwawo to za 
mało powiedziane, do eksterminacji rdzennej ludności. 
W efekcie na wyspie pozostali Hiszpanie, a żeby miał kto 
pracować w ich kopalniach i na ich plantacjach, zaczęli 
sprowadzać afrykańskich niewolników. Proszę zauważyć 
paradoks historii. My, Kubańczycy, jesteśmy potomkami 
Hiszpanów i Afrykańczyków. Z tej właśnie mieszaniny 
wyrosło poczucie naszej odrębnej narodowej tożsamo-
ści, prowadzące pod koniec XIX w. do wojny o niepod-
ległość... z Hiszpanami. Trwała ona niemal 30 lat, aż 
do zwycięstwa pod przywództwem naszego bohatera 
narodowego, José Martíego. Powstańcy nie byli przy 
tym wcale jednomyślni. Znaczącą rolę odgrywali wśród 
nich autonomiści, zwolennicy pozostania pod berłem 
Hiszpanii, ale na zasadach autonomicznej zamorskiej 
prowincji. Byli też zwolennicy związania się ze Stanami 
Zjednoczonymi. Amerykanie zresztą szybko się w kon-
flikt wmieszali i objęli Kubę protektoratem. Chronili 
rzecz jasna własne interesy, więc w ciągu kilku dekad ta 
sytuacja doprowadziła znowu do wojny i do rewolucji. 
Co się zaś tyczy rdzennych mieszkańców, których losy 
wywołały moją dygresję o historii Kuby, trochę o nich 
wiemy... ze stanowisk archeologicznych. Jednak niewie-

le. Na pewno chyba tylko to, że uprawiali i palili tytoń. 
A cygara są dziś symbolem Kuby i najbardziej rozpo-
znawalnym na świecie produktem naszego przemysłu.

Ś.P.K.: Wizja zaciągnięcia się kubańskim cyga-
rem może być dla wielu osób kusząca. Czy cyga-
ra są rzeczywiście ikoną waszej kultury?
J.C.M.: Kiedyś podczas spotkania w nobliwym towarzy-
stwie bardzo dobrze sytuowanych mężczyzn i towarzy-
szących im pięknych, młodych kobiet zostałem popro-
szony, by opowiedzieć właśnie o cygarach... Zacząłem 
od tego, że prawdziwy mężczyzna powinien traktować 
swoje cygaro dokładnie tak, jak swoją kobietę. Przede 
wszystkim dotykać, rozkoszować się jej zapachem, słu-
chać i rozmawiać, zwilżyć, a na koniec – rozpalić. Jedna 
z tych młodych dam jako pierwsza zaczęła mi bić bra-
wo. Proszę zrozumieć, nasza kultura jest gorąca, prze-
sycona nutkami erotyzmu, flirtu, prowokacji, otwartości 
i ciepła, które ludzie okazują sobie w codziennych sy-
tuacjach. „Kochanie, czy macie zimne piwo?” – zwra-
ca się gość do kelnerki w barze. „Ależ oczywiście, mój 
aniołku” – odpowiada ona. Te cechy kultury najsilniej 
ujawniają się w naszych tańcach. W muzyce splatają się 
wpływy hiszpańskie z murzyńskimi rytmami. Ale pro-
szę sobie wyobrazić, że nasze tańce wyrosły też z dwor-

O historii, kulturze i walorach turystycznych Kuby 
rozmawiamy z ambasadorem 

Republiki Kuby w Polsce, 
panem Juanem Castro Martínezem.



skiego tańca francuskiego. Zdziwienie? Ależ tak, gdy na 
pobliskiej Haiti wybuchło powstanie, Francuzi, których 
kolonią była wtedy wyspa, szukali na Kubie schronienia. 
Przywieźli też ze sobą swoje tańce. Te damy w pysznych 
sukniach, etykieta i rytuał kontredansa. To wszystko 
poruszyło Kubańczyków. Nie mogli jednak wyjść ze 
zdziwienia, że tak rzadko w tym tańcu mężczyzna z ko-
bietą się dotykają. I jakby w opozycji, adaptując wiele 
elementów, powstały nasze tańce, wzbogacone o kon-
takt między partnerami. Bo dla nas taniec to wyzwanie, 
prowokacja, gra, flirt. Miałem przyjaciela, świetnego 
tancerza. „Skąd u ciebie takie zamiłowanie do tańca?” – 
pytałem. „To nie zamiłowanie, to potrzeba” – odpowie-
dział. „Jestem mały, brzydki. Taniec to jedyny sposób, 
żeby kobiety zwracały na mnie uwagę”. Był świetny i był 
skuteczny. Gdzie byśmy nie byli, chciały z nim tańczyć 
wszystkie kobiety.

Ś.P.K.: Otwarcie się Kuby na świat, postępująca 
od końca minionej dekady liberalizacja waszego 
prawa, a w efekcie rozwój turystyki jest szansą 
wzajemnego poznania. Ale gdzie przybysz z Pol-
ski ma szukać autentycznych kontaktów z Wa-
szą kulturą, obyczajowością?

J.C.M.: Kubańczycy nie są domatorami. Miejscem ży-
cia, miejscem spotkań jest ulica. Park w Warszawie jest 
po to, by się przespacerować, wyrwać z codziennego 
rytmu. Park na Kubie zgoła odmiennie. Jest w centrum 
zarówno pod względem lokalizacji, jak i w sensie zain-
teresowania. Są w nim porozstawiane ławeczki, zawsze 
pełne ludzi. Bo tam się spotykają, grają, zawierają i pod-
trzymują znajomości. Łatwo wniknąć w ten klimat, gdyż 
Kubańczycy uwielbiają rozmawiać. Każdy pretekst jest 
dobry do rozmowy i nikt jej nie unika ani obcesowo nie 
przerywa. Wręcz przeciwnie. Ba, problemy językowe 
nie są dla nas przeszkodą. Pod kościółkiem, o którym 
wcześniej wspomniałem, stały dwie osoby przypatrujące 
się naszej grupie. Były one z tamtej miejscowości, więc 
podszedłem do nich i zagadnąłem. Nie mówiłem po pol-
sku, a oni nie mówili po hiszpańsku. Ale wychwycili sło-
wo Kuba. „Aaa, Fidel Castro!” – wykrzyknęli. Pośmia-
liśmy się, pogestykulowaliśmy. Było wesoło, był kontakt. 
Rozmowa to więcej niż słowa, a na Kubie wszyscy to 
rozumieją.

Ś.P.K.: Nie będzie więc problemu, choć szlifowa-
nie hiszpańskiego ma sens i z pewnością ułatwi 
poznawanie pańskiego kraju. Proszę nam po-

wiedzieć, czy trudno się dostać na Kubę? Tech-
nicznie, pod względem przepisów, formalności? 
Czy są jakieś przeszkody?
J.C.M.: Nie ma. Owszem potrzebna jest karta tury-
styczna – wiza, jaką wydaje nasza ambasada. Jej cena 
to 22 euro. Gorąco zachęcam do załatwiania formal-
ności bezpośrednio w konsulacie. Liczne biura tury-
styczne, które w tej chwili oferują wycieczki na Kubę, 
też muszą ją u nas zamówić, a więc nie załatwią tego 
taniej. Co więcej, dodadzą prowizję. Bardzo ważne jest 
ubezpieczenie, bo obywatele Kuby korzystają z opieki 
medycznej w ramach systemu, a przybysz musi za usłu-
gi medyczne czy leki zapłacić. Nie ma niestety bezpo-
średniego połączenia lotniczego z Polską, ale są liczne 
wygodne loty z przesiadką. Najdogodniejsze wydają mi 
się połączenia przez Frankfurt, Paryż i Amsterdam. Zaś 
z biurami – loty czarterowe, których nasilenie przypada 
na szczyt sezonu turystycznego. W okresie od listopa-
da do marca, akurat wtedy, kiedy Polacy szukają ciepła. 
A u nas zawsze jest gorąco.

Ś.P.K.: Skoro mówimy o opłatach i pieniądzach, 
jak to jest z tymi dwoma rodzajami peso – dla 
autochtonów i dla przybyszów?

J.C.M.: W zeszłym roku rząd podjął decyzję o ujednoli-
ceniu systemu finansowego. Tylko że to jest proces, który 
wymaga czasu, gdyż intencją rządu jest bezbolesne dla 
obywateli przeprowadzenie reformy. Z dobrodziejstw 
zmiany Kubańczycy już korzystają, bo towary, które daw-
niej można było kupić wyłącznie za peso wymienialne (to 
przeznaczone dla przybyszów), stały się dla wszystkich 
dostępne. Poza tym zmieniła się diametralnie praktyka. 
Przedtem państwo dotowało towary, tak by ich cena na 
rynku nie była barierą dla Kubańczyków. Koniec z tym, 
teraz pieniądze lokowane w sztuczne podtrzymywanie 
cen będą przeznaczone na subwencje dla ludności, na 
urealnienie ich dochodów. Jest więc już tylko jedna walu-
ta. Ale system jest w okresie transformacji i jeśli wszystko 
pójdzie zgodnie z planem, w przyszłym roku Kuba poże-
gna się z walutowym dualizmem. Unikając radykalnych 
posunięć, mamy na względzie nie tylko interesy naszych 
obywateli i naszej gospodarki, ale również naszych gości. 
Turystyka jest bowiem dla nas bardzo ważna, a zdajemy 
sobie sprawę, że dla turysty kluczowe znaczenie ma po-
czucie bezpieczeństwa. Pod każdym względem.

Ś.P.K.: Gdzie się najlepiej zatrzymać, odwiedza-
jąc Kubę?
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J.C.M.: Mamy bogatą infrastrukturę turystyczną, liczne 
hotele, więc wybór zależy w praktyce jedynie od zamoż-
ności klienta. Osobiście polecam „casas particulares”, 
odpowiednik waszych prywatnych kwater, pokojów do 
wynajęcia. Wcale nie dlatego, że są najtańsze, ale dla-
tego, że sprzyjają autentycznym kontaktom z gospoda-
rzami. Sprzyjają rozmowie. A ponadto można w nich 
ustalić, czy się chce tylko zamieszkać, czy także jeść 
z gospodarzami. Jedzenie zaś jest również istotnym ele-
mentem naszej kultury. Zasada jest prosta – za stołem 
nikt nie może pozostać głodny. Z tym że śniadania na 
Kubie bliższe są tradycji amerykańskiej czy wręcz fran-
cuskiej, a nie polskiej. Są bowiem bardzo lekkie, szybkie, 
krótkie – takie na początek dnia. Co innego lunch, a już 
przede wszystkim wieczorny posiłek. Połączony oczywi-
ście z rozmową. Wymarzona okazja do kontaktów, do 
wzajemnego poznawania się.

Ś.P.K.: Czego koniecznie trzeba skosztować?
J.C.M.: Na Kubie najważniejszy jest smak i atmosfe-
ra posiłków. Zajadamy się tropikalnymi owocami. Są 

wśród nich powszechnie znane, jak mango czy anana-
sy. Ale jest też mnóstwo takich, które nie tylko nie mają 
odpowiedników w innych szerokościach geograficznych, 
ale  poza Kubą nawet nie są znane z nazwy. Poza tym, 
w zależności od przepisu, niektóre z nich są traktowa-
ne jak owoc lub warzywo. Na przykład awokado, które 
równie dobrze może się znaleźć w sałatce, jak zostać 
usmażone. Wspomniałem o zasadzie, że za stołem nikt 
nie może być głodny. Stąd zapewne popularność gęstych 
zup, ryżu szarego z czarną fasolą oraz mięs, z których 
poczesne miejsce zajmuje wieprzowina. Oczywiście do 
kanonu należą też ryby i owoce morza, ale te – w restau-
racjach – bywają bardzo drogie, bo potrawy z nich są 
synonimem luksusu, jak na przykład langusta. Zupełnie 
inaczej rzecz ma się w domu, gdy kupujemy produkty 
bezpośrednio od rybaków na plaży. Trudno sobie oczy-
wiście wyobrazić, żeby każdy turysta sam sobie robił 
zakupy i jeszcze zajmował się gotowaniem. I w tym mo-
mencie walory „casas particulares” są widoczne jak na 
dłoni. Tylko tam zetkniemy się z prawdziwą domową 
kuchnią i z wszystkimi jej przysmakami.

Ambasada Republiki Kuby w Polsce / Embajada de Cuba en Polonia
ul. Domaniewska 34 (3 piętro), 02-672 Warszawa
tel.: (+48) 22 848 17 15, (+48) 22 646 11 78; faks: (48) 22 848 22 31
e-mail: embacuba@medianet.pl
ww.hawana.msz.gov.pl/pl/konsularne/informacje_dla_podroznych/kuba/ fo
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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 

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 wiele atrakcji: przejażdżki bryczkami, 
biesiady przy ognisku przy akompaniamencie harmonii, 

wycieczki rowerowe ścieżkami natury, wspinaczki 
linowe, rąbanie drwa, paintball – to tylko niektóre 

z naszych propozycji. 

We invite you to the charming vacation community  
of Jedlnia-Letnisko (near Radom), at the edge  
of Kozienicka forest. We offer lodging and superb cuisine 
for individual guests, organized groups and families with 
children. We organize all kinds of family and company 
events, including wedding, christening and anniversary 
parties, training sessions, outdoor and team-building 
events – and we do our best to make them unforgettable. 
We also offer numerous attractions to choose from:  
horse-drawn carriage rides, bonfire cookouts  
accompanied by music, bike rides on nature paths,  
roped climbing, wood chopping, paintball  
and many more activities.

Zaproszenie do Jedlni-Letnisko 
Niezapomniane imprezy na skraju puszczy Kozienickiej.

Invitation to Jedlnia-Letnisko Unforgettable parties and events at the edge of Kozienicka forest



Pogranicze Polski i Ukrainy to pod wieloma względami teren wyjątkowy w skali całej Europy. 
Przenikanie się kultur i religii, współistnienie dwóch narodowości, które mimo dziejowych dramatów 
i nie zawsze zbieżnych celów rozwijały się obok siebie, wywierając na siebie nawzajem przemożny 
wpływ, dało w efekcie fascynujący krajobraz kulturowy typowy dla ziem pogranicznych. Nie dziwi 
więc fakt, że  na wielkich przestrzeniach pomiędzy Roztoczem a wschodnimi Karpatami doświadczyć 
możemy owoców tej koegzystencji dwóch narodów. Owoców, które w architekturze, sztuce  
i kulturze odzwierciedlają zawiłe dzieje tych ziem.

planisty świadomego szczególnej roli miasta w życiu 
narodów. Przeszłość jest tu wyłożona jak na dłoni, 
a poznawanie miasta może stać się prawdziwą podróżą 
w czasie. Zwłaszcza że tutejsi przewodnicy dopasowu-
ją się do realiów dawnych wieków, oprowadzając gości 
w przepięknych dworskich strojach, wśród renesanso-
wych, pięknie odnowionych kamienic. Opowieści, śpie-
wy, żarty i sekretny język wachlarza wciąga w tajemnice 
idealnego miasta. Po zamojskich rynkach, kościołach 
i podziemnej trasie, na koniec warto zawitać do szes-
nastowiecznego puszkarza, który zdradzi tajniki trudnej 
pracy artylerzysty, zakończonej – rzecz jasna – głośnym 
strzałem armatnim. Śmiech, zabawa,  nosy i ręce pobru-
dzone prochem, ale też piękno założenia miejskiego – 
takie wspomnienia pozostawia po sobie miasto wpisane 
na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Pogranicze polsko-ukraińskie jawi się często jako „Dzi-
ki Wschód”. Jednak pod przykrywką pozorów i wyra-
zistych, ale często niezwykle mylnych stereotypów, 
kryje się ziemia na wskroś gościnna i pod względem 
turystycznym niezwykle interesująca. Mieszkańcy tych 
terenów, po obu stronach granicznego Bugu, to naj-
większy ich skarb. Otwarci, ciepli, pragnący pomóc za-
wsze i wszędzie, prawdziwe odzwierciedlenie tradycyj-
nej staropolskiej gościnności. Mieszkańcy i ich miasta 

– Zamość, Lublin, Przeworsk, Lwów, Iwano-Frankowsk 
czy Kołomyja – to miejsca, w których „Duch urodzenia” 
kształtuje los człowieka.
 
Zamość – miasto idealne
Zamość urzeka nie tylko perfekcyjną architekturą, ale 
też klimatem miasta, które zrodziło się z najbardziej 
szlachetnych idei Odrodzenia. Każdy szczegół, kamie-
nica, zaułek czy część fortyfikacji wyszła tu spod ręki 

Perły pogranicza
Paweł Klimek Zamojskie fortyfikacje bastionowe należą do najlepiej zachowanych umocnień 

miejskich z XVI wieku w całej Europie Środkowej. Ich wielkość i supernowoczesne 
jak na owe czasy rozwiązania obronne sprawiły, że miasto szturmem zostało zdo-
byte tylko raz, po prawie dwustu latach od swojego powstania.

Prawdziwym smaczkiem zwiedzania Zamościa jest możliwość poznania nie tylko sztuki i architektury, ale także strojów i obyczajów z epoki, kiedy powstawało  
i przeżywało okres świetności „idealne miasto”.
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Lublin – miasto inspiracji 
„Fortuna kołem się toczy”, ale nie w Lublinie. W Lubli-
nie Fortuna strzeże jednej z piwnic. W dawnej winiarni, 
nazywanej dziś „Piwnicą pod Fortuną” można oglądać 
multimedialną wystawę, która przenosi w przeszłość. 
Obejrzeć przy tym można świetnie zachowaną poli-
chromię o tematyce – co tu dużo kryć – lekko frywol-
nej… Obowiązkowy punkt na trasie każdej wycieczki. 
A przecież koniecznie odwiedzić trzeba Bramę Grodzką 
z tarasem widokowym na stare miasto, Plac Po Farze 
i najcenniejszą perłę – kaplicę Świętej Trójcy, prawdziwy 
symbol symbiozy Zachodu i Wschodu, Polaków i Rusi-
nów. Warto dać się zainspirować w Lublinie. 

Przeworsk – Muzeum Pożarnictwa
Przeworsk ma wiele cennych zabytków. Są tu gotyckie ko-
ścioły, unikatowy w swej wartości zespół klasztoru Bernar-
dynów czy kapitalnie zachowany układ urbanistyczny. Ale 
zupełnie wyjątkowe jest Muzeum Pożarnictwa, które usy-
tuowane jest w powozowni pałacu Lubomirskich. Można 

tu zobaczyć, jak rozwijała się technika walki z ogniem, 
przymierzyć jeden z kilkuset zgromadzonych tu hełmów 
czy samemu uruchomić ręczną sikawkę. Wspaniała zaba-
wa dla dużych i małych. 

Lwów – miasto otwarte na świat
O Lwowie napisano już tak wiele, że ciężko w tym 
natłoku odnaleźć główną myśl, jakąś przewodnią li-
nię, która przeprowadziłaby przez zawiłe dzieje tego 
wspaniałego grodu. Dlatego najlepiej pozwolić mó-
wić ludziom, którzy tu mieszkają i znają każdą kamie-
nicę, każdą kostkę przedwojennego bruku wraz z jego 
historią. Igor Lylo, lwowski przewodnik, zaprasza do 
obejrzenia Lwowa na wiele sposobów. Najpierw moż-
na być „Nocną Strażą Lwowa”, potem „for drink  
to drink”(wcale nie od kieliszka do kieliszka), później od-
być spacer „po dachach Lwowa”, a na koniec pokonać 
szlak wyznaniowy po wspaniałych świątyniach miasta. 
Pomysłów jest jeszcze dużo, dużo więcej. Lwów potrafi 

Lubelski zamek to jeden z najbardziej niezwykłych zabytków pogranicza  
polsko-ukraińskiego. Neogotycki na zewnątrz, kryje w środku relik-
ty pierwotnej budowli z XIII w., a także najwspanialszy zabytek miasta  
– XV-wieczną kaplicę z bizantyńsko-ruskimi freskami.

Lwów to jedno z najwspanialszych miast Europy Środkowo-Wschodniej. Pełne za-
bytków sztuki i kultury, wpisuje się jak żadne inne miejsce w kontekst pogranicza 
polsko-ukraińskiego, z jego złożoną historią i relacjami pomiędzy narodami. Stare 
Miasto, będące jednym z najdalej na wschód wysuniętych miast typu zachodnie-
go, zostało w całości wpisane na listę UNESCO.

Lubelska starówka to świetny przykład renowacji i ożywienia zabytkowego kompleksu miejskiego. Jest pełna klimatycznych wąskich uliczek i uroczych zakątków, jak 
choćby nieco tajemnicza ulica Jezuicka czy też malowniczy Plac po Farze z reliktami najstarszego kościoła w mieście.

Przeworsk wyróżnia się nie tylko ilością zabytkowych obiektów, ale także ich wartością artystyczną. XV-wieczny kościół kolegiacki to jedna z najcenniejszych 
gotyckich świątyń w Polsce. Przy bazylice należącej przez stulecia do zakonu Miechowitów (Bożogrobców) znajduje się kaplica z Sanktuarium Grobu Bożego.
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tak zauroczyć, wciągnąć zwiedzającego, że po kilku go-
dzinach ma się ochotę zostać tu na zawsze. 

Iwano-Frankowsk – miasto z duszą
Iwano-Frankowsk przed wojną był Stanisławowem. 
Czaruje osobą pisarza Tarasa Prochaśko. Jego opisy 
miasta, Ukrainy całej, nie da się przekazać słowami go-
ścia. Trzeba przeczytać, zgłębić utwory, w których czu-
le, czasami gniewnie, bez narodowościowych zadęć, 
bez ułud, ale za to z wielką miłością, jawi się Ukraina 
jako pogańska puszcza wplątana w wir polityki, nie-
siona swoją kulturą i historią. Taki Stanisławów trzeba 
zobaczyć – wielokulturowy, nadszarpnięty przez wieki 
historii, błyszczący niczym prawdziwa perła.

Kołomyja – brama Karpat
Kołomyja czaruje swoją naturalnością. Można tu spo-
tkać ludzi chodzących w ludowych strojach nie dlatego, 
że jest święto, ale z powodu tego, że strój jest odzwier-
ciedleniem ich duszy. Tutejsze muzea – Pisanki, Huculsz-

czyzny, czy też Muzeum Ikon przepełnione są troską ludzi, 
aby wszystko, co najcenniejsze, zachować dla potomnych. 
„Dla Hucuła nie ma życia, jak na połoninie….”. W Koło-
myi czuje się tę dziką góralską duszę. 
Poznawanie pogranicza polsko-ukraińskiego to cudowna 
podróż. Wspaniałe zabytki, serdeczni ludzie, z którymi od-
krywa się wspólne korzenie Polaków i Ukraińców. Warto 
odwiedzić każde z tych miast i poświęcić mu trochę czasu, 
a wrażenia z tej podróży na długo zapadną w pamięć. 
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Iwano-Frankowsk w polskiej tradycji znany jest bardziej pod pierwotną nazwą 
Stanisławowa. Na historii i obliczu miasta wycisnęły swoje piętno wszystkie 
epoki, począwszy od XVII w., kiedy miasto powstało. Jednym z najcenniejszych 
obiektów jest kolegiata, rodowa świątynia Potockich, założycieli miasta. W latach 
80. w opuszczonej świątyni urządzono muzeum, w którym zebrano ocalałe reszt-
ki wyposażenia kościołów i kolegiaty. 

Jedną z najoryginalniejszych atrakcji Kołomyi jest Muzeum Pisanek, nie tylko ze 
względu na niezwykłą architekturę jego siedziby. Posiada bogate zbiory pisanek, 
przede wszystkim z Huculszczyzny i innych części Ukrainy, ale także z innych re-
gionów świata, m.in. z Chin, Izraela, Egiptu, Cejlonu i Kenii.
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Od oscypka do cebularza
Kulinarny dorobek Polski jest już dostrzegany w Europie. 
Przyczyniła się do tego niewątpliwie kampania „Trzy Znaki 
Smaku” i zdobywanie przez kolejne produkty regional-
ne certyfikatów unijnych. Pierwszy był góralski oscypek, 
a ostatnim – 37. z kolei zarejestrowanym wyrobem jest 
cebularz lubelski (Chronione Oznaczenie Geograficzne). 
Jednak prowadzona przez Ministerstwo Rolnictwa Lista 
Produktów Tradycyjnych jest o wiele dłuższa niż te zare-
jestrowane już w Europie 37 pozycji. Kolejne polskie pro-
dukty czekają na europejską rejestrację. 

Turystyka kulinarna
Polska Organizacja Turystyczna wspiera rozwój turystyki 
kulinarnej poprzez utworzenie konsorcjum „Polskie Szlaki 
Kulinarne”. Inicjatywa ta jest dobrowolnym, nieformalnym 
zrzeszeniem podmiotów posiadających ofertę z zakresu 
Kuchni Polskiej, stawiającym sobie wspólny cel, którym 
jest opracowanie i realizacja strategii promocji i tworze-
nia warunków lepszej sprzedaży w kraju i za granicą pol-
skiej oferty turystycznej w oparciu o szeroko rozumiane 
dziedzictwo kulinarne. Dzięki temu przedsięwzięciu oraz 
żmudnemu procesowi weryfikacji przez Regionalne Orga-
nizacje Turystyczne powstały m.in. Szlak Kulinarny Śląskie 
Smaki oraz Podkarpackie Smaki. 
 

Najlepsze Europejskie Destynacje
Ponadto Polska Organizacja Turystyczna realizuje polską 
edycję prestiżowego, ogólnoeuropejskiego konkursu EDEN 
„Najlepsze Europejskie Destynacje”. Tematem przewodnim 
tegorocznej edycji będzie „Turystyka i lokalna gastronomia”. 
Głównym organizatorem Konkursu jest Komisja Europejska. 
W tym roku do konkursu mogą zgłaszać się regiony, szla-
ki kulinarne, produkty turystyczne, restauracje, hotele bądź 
sieci hoteli, które wykorzystują w zakresie turystyki ofertę 
związaną z lokalną gastronomią lub mają ofertę związaną 
z poznawaniem dziedzictwa kulinarnego (organizacja festi-
wali kulinarnych, warsztatów, animacji itp.). Przy ocenie bra-
ne będzie także pod uwagę to, czy używane są tradycyjne 
przepisy, czy kuchnia oparta jest na produktach dostarcza-
nych przez lokalnych producentów oraz czy oferta gastrono-
miczna w destynacji stanowi element promocji turystycznej 
na poziomie regionalnym. Prawo zgłaszania kandydatur do 
Konkursu przysługuje: Regionalnym Organizacjom Turystycz-
nym, Lokalnym Organizacjom Turystycznym, samorządom 
terytorialnym, instytucjom i twórcom produktów turystycz-
nych, stowarzyszeniom i fundacjom, przedsiębiorcom pry-
watnym, a także innym zainteresowanym podmiotom. 
W wyniku tegorocznej edycji EDENU dowiemy się, gdzie 
w Polsce lokalne, regionalne jedzenie jest naprawdę znako-
mite. Warto to wiedzieć.

Polskie 
Smaki Edenu
Nie ma wątpliwości, że jedzenie staje się modnym tematem – z zaspokojenia prostej koniecz-
ności biologicznej urasta do rangi sztuki, wydarzenia. Wszyscy piszą o gotowaniu, chodzą  
na warsztaty kulinarne, oglądają programy telewizyjne o gotowaniu.

Więcej o konkursie na stronie www.edenpolska.pl



Turysta, który w trakcie swych podróży nie trafił na Szlak Orlich Gniazd na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, 
powinien szybko nadrobić krajoznawcze zaległości. Dlaczego?
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Związek Gmin Jurajskich 
Do stowarzyszenia gmin z województw małopolskiego i śląskiego, leżących 

na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, należy 38 gmin. Stowarzyszenie 

stawia sobie za cel m.in. promocję turystyczną Wyżyny Krakowsko- 

-Częstochowskiej, rozwój turystyki wiejskiej, ochronę walorów przyrodniczych 

i kulturowych Jury, rozwój infrastruktury turystycznej. Związek ma siedzibę  

w Ogrodzieńcu.

Biuro Związku Gmin Jurajskich
pl. Wolności 42, Ogrodzieniec, tel. (32) 673 33 64, 

www.jura.info.pl

Informacja Turystyczna  
Centrala Jurajskiej Informacji Turystycznej
ul. Piastowska 1, Zawiercie

tel./faks (32) 672 43 31, www.jura-it.pl

 Zawiercie – dworzec PKP, tel. (32) 710 37 15

 Olsztyn - Pl. Marszalka Józefa Pilsudskiego 15, 

 tel. (34) 32 85 313

 Podzamcze – Kasa Zamku Ogrodzienieckiego, 

 tel. (32) 673 22 85, www.zamek-ogrodzieniec.pl

 Ojców – Ojców 15, tel. (12) 389 20 89, www.ojcowianin.pl

 Kraków –  Wieża Ratuszowa, Rynek Główny 1, 

 tel. (12) 433 73 10

 Częstochowa – al. NMP 65, tel. (34) 368 22 50, 

 www.czestochowa.um.gov.pl

160 km szlaku, 16 zamków i 4 strażnice 
To jeden z najstarszych, najdłuższych i najczęściej od-
wiedzanych szlaków turystycznych w Polsce. Rekomen-
dacją do wycieczki na Jurę jest Złoty Certyfikat Polskiej 
Organizacji Turystycznej dla Najlepszego Produktu Tury-
stycznego w naszym kraju. Liczące ponad 160 km „Orle 
Gniazda” swoją nazwę zawdzięczają ruinom zamków 
i warowni, usytuowanym na skałach dochodzących do 
30 m. wysokości.  16 zamków i 4 strażnice powstałe 
w XIV w. w czasach panowania króla Kazimierza Wiel-
kiego, pobudzają wyobraźnię i sprawiają, że chce się 
przenieść w przeszłość do czasów świetności dumnych 
warowni. Można to zrobić pieszo, konno lub na rowe-
rze. 

„Orle Gniazda” w miniaturze 
Co koniecznie trzeba zobaczyć? Wśród zamków i pała-
ców prym wiedzie Zamek Ogrodzieniecki, kuszący niesa-
mowitymi widokami i imprezami plenerowymi. Jeszcze 
większe wrażenie robi całkowicie odbudowany zamek 

w Bobolicach. Dla turystów, którzy mają niewiele cza-
su, przygotowano ciekawą propozycję – Park Miniatur 
Ogrodzieniec. U stóp ogrodzienieckiego zamku zoba-
czyć można Szlak Orlich Gniazd, rozciągający się od 
Krakowa po Częstochowę, w skali 1:25. Wizyta w Parku 
Miniatur daje przedsmak atrakcji, które czekają na tury-
stów na Jurze. 

Dla amatorów sportów ekstremalnych 
To miejsce idealne nie tylko dla miłośników wędrówek 
śladami historii, ale również sportów ekstremalnych. 
„Orle Gniazda” to najmodniejsza „miejscówka” dla 
wspinaczy skałkowych, grotołazów czy wielbicieli raj-
dów off-road! Piękno krajobrazu z bajkowymi wręcz 
formami wapiennych ostańców, skał oraz jaskiń, tajem-
nicze ruiny zamków, wyjątkowa różnorodność fauny 
i flory, a dodatkowo bogata baza turystyczna i liczne im-
prezy kulturalne, sportowe i plenerowe organizowane 
cyklicznie sprawiają, że chce się tutaj wracać na dłużej 
i o każdej porze roku!

Orlich Gniazd 
– rekreacja i turystyka na najwyższym poziomie

Jaga KolawaNAJ na Szlaku

Zamek w Bobolicach  Restauracja i hotel obok odbudowanego Zamku w Bobolicach

Zamek Ogrodzieniecki

Zamek Korzkiew

Zamek w Ojcowie

www.slaskie.travel

www.orlegniazda.pl



Położony sto kilometrów od naszego wybrzeża duński Bornholm od wielu lat wzbudza 
ciekawość jako turystyczna oaza pośród wód Bałtyku. Piękne, urokliwe wioski, dobrze 
zachowana przyroda, do tego niezwykła jak na tak niewielki obszar liczba muzeów zachęca 
do odwiedzin. A przy tym tutejsze piaszczyste plaże są najbardziej słonecznym miejscem  
w północnej Europie.
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Bajkowa starówka Rønne 
Turyści najczęściej zaczynają swoją podróż po wyspie 
w Rønne – stolicy wyspy. Jest tu spory port, małe lot-
nisko, szpital, kilka konsulatów, a nawet teatr. W mie-
ście mieszka 15 tys. osób, czyli prawie jedna trzecia 
mieszkańców wyspy! Tutejsza starówka wygląda, jak-
by zatrzymał się tu czas – szachulcowe domy z kolo-
rowymi drzwiami i oknami, brukowane uliczki i mnó-
stwo kwiatów. Warto odwiedzić Bornholms Museum, 
gdzie można poznać dzieje wyspy i jej mieszkańców. 
Rønne słynie także z ceramiki – ceramiczne drobiazgi 
są świetnymi pamiątkami z podróży.

200 kilometrów tras rowerowych 
Zdecydowanie najlepszym sposobem poznawania wy-
spy jest rower. Cały Bornholm pokrywa ponad 200-ki-
lometrowa sieć tras rowerowych (oznakowanych 
tablicami „cykelvej”). Ich stopień trudności jest zróż-
nicowany, jednak większość nie powinna przysporzyć 
problemów nawet początkującym. Zwłaszcza połu-
dniowa część Bornholmu nadaje się do tego idealnie. 

Muzeum Historii Naturalnej 
Najbardziej fascynujące miejsce na Bornholmie to Mu-
zeum Historii Naturalnej, które leży na południe od 

Aakirkeby. „Muzeum” – nie najlepiej oddaje charakter 
tej instytucji. Jest to nowoczesny budynek o oryginal-
nej bryle, zaprojektowany przez Henninga Larsena. 
Wewnątrz czeka nas połączenie parku rozrywki z in-
stytucją naukową. Za pomocą maszyny czasu można 
się przenieść w czasy, w których Bornholm był frag-
mentem łańcucha górskiego, można spotkać jurajskie 
plezjozaury, drapieżnego dromeozaura i inne dinozau-
ry żyjące niegdyś na wyspie. 

Paweł Klimek

Ruiny zamku Hammerhaus – największe w całej Europie Północnej. Według oficjalnej historii zamek powstał jako warownia biskupa Lund walczącego o wpływy 
z królem Danii. Jednak coraz częściej przypuszcza się, że został zbudowany jako rezydencja króla Danii Waldemara II i miał służyć jako baza dla duńskich wypraw krzyżowych.

Wiele z bornholmskich miejscowości zachowało tradycyjny charakter zabudowy 
– domy szachulcowe pokryte czerwoną dachówką. Dzięki nim tutejsze wioski  
i miasteczka prezentują się niezwykle malowniczo. 

Bornholm     słoneczna wyspa
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Nawet usytuowanie centrum nie jest przypadkowe 
– to jedyne miejsce w Europie, gdzie wyraźnie wi-
dać granicę między platformą wschodnioeuropejską 
a paleozoiczną Europą Zachodnią – jednym krokiem 
można pokonać miliard lat! W samym Aakirkeby 
warto też odwiedzić zbudowany z piaskowca ko-
ściół Aa Kirke z XII w., z piękną chrzcielnicą we-
wnątrz, której powierzchnia pokryta jest runami. 
Kilka kilometrów od Aakirkeby, w okolicach Dueod-
de, trzeba koniecznie odwiedzić plażę, która ma do   
100 m szerokości! Piasek jest wyjątkowo delikatny, 

• bilety promowe, transport autokarowy,
•	duży	wybór	miejsc	noclegowych	na	całej	wyspie,
•	wycieczki	jednodniowe,	również	połączone	z	wizytą	w	NaturBornholm	–	największej	atrakcji	wyspy,
•	pobyty	weekendowe	oraz	dłuższe	dla	turystów	indywidualnych,
•	wyjazdy	edukacyjne	jedno-	i	kilkudniowe	dla	grup	szkolnych,
•	wycieczki	firmowe,	wyjazdy	integracyjne,	konferencje,
•	pobyty	tematyczne:	golf,	nurkowanie,	wędkarstwo	brzegowe	i	morskie.
U	nas	można	wynając	samochód	elektryczny	–	hit	ostatniego	sezonu.
 
Mając	 do	 dyspozycji	 własny	 transport	 oraz	 bazę	 noclegową,	 a	 także	 wieloletnie	 doświadczenie	 
w	branży	turystycznej	i	znajomośc	wyspy,	oferujemy	serwis	na	wysokim	poziomie,	przyjazny	i	bezpieczny.
 
Kontakt: +	45	29416230	(08-21),	+	48	91	8846344	(polski	numer	dostepowy)
e-mail:	bornpol@bornpol.dk,	www.bornpol.dk,	www.born2sail.eu

BORNPOL–TwójkluczdoBornholmu

Wyspa jest blisko! Rotundowe	 kościoły,	 wiatraki,	 znane	 na	 całym	 świecie	 manufaktury	 szkła	 i	 ceramiki,	 ruiny	 zamku	
Hammerhaus	–	największego	w	Skandynawii	zamku	oraz	rozległe	plaże	to	wszystko	niecałe	100	kilometrów	od	Polski.	Zanim	
ruszysz	na	Bornholm,	odwiedź	naszą	stronę	w	języku	polskim	www.bornpol.dk	z	informacjami	dla	szkół,	żeglarzy,	płetwonurków	
i	każdego,	kto	bliżej	chce	poznać	możliwości,	jakie	daje	pobyt	na	wyspie.

Nasza firma od kilku lat pomaga polskim turystom odkrywać piękno Bornholmu, 
czyniąc ich pobyt łatwiejszym, bogatszym i lepszym. Organizujemy:

a woda – najczystsza w całym Bałtyku. Nie można też 
ominąć najwyższej w Skandynawii latarni morskiej za-
gubionej wśród wydm. 

Skarby templariuszy 
Północny brzeg wyspy ma zupełnie odmienny cha-
rakter – ciągną się tu strome, groźne klify, a okolica 
jest bardzo urozmaicona krajobrazowo. Podążając na 
północ, trzeba zobaczyć największą okrągłą rotundę 
na Bornholmie – w Osterlars. Ma ciekawą konstruk-
cję – opiera się na ogromnym filarze, którego średnica 
wynosi 6 m. Jak głosi legenda, gdzieś pod kościołem 
znajduje się tajemnicza krypta, gdzie ukryto skarby 
templariuszy. 

Ruiny zamku Hammershus 
Niedaleko stamtąd znajduje się Centrum Średniowie-
cza – zrekonstruowana osada średniowieczna, mająca 
charakter „żywego” skansenu. Pracuje tu młyn wodny, 
spotkać można rzemieślników przy tradycyjnych zaję-
ciach, odwiedzić trzeba otoczoną palisadą siedzibę 
władcy. Największą jednak atrakcją północnej części 
wyspy, a niektórzy twierdzą, że wręcz całego Bornhol-
mu, są ruiny zamku Hammershus. Jest to największy 

w całej Skandynawii kompleks średniowiecznych ruin, 
niezmiernie malowniczo położony na wysokiej skale, 
tuż nad wzburzonym często morzem. Mimo znacz-
nych zniszczeń – jego ruiny na tle pochmurnego nieba 
robią niesamowite wrażenie. 
Bornholm to miejsce, gdzie można spędzić jeden dzień, 
korzystając z rejsów, które łączą wyspę z niektórymi 
polskimi portami, ale równie dobrze można zaszyć się 
tu na tydzień i poznać ją dokładnie. Na pewno odkryje-
my wtedy niejedno fascynujące miejsce!

Dla głodnego
Każdy zmęczony podróżowaniem po wyspie może 
zregenerować się i posilić w jednej z wielu tutejszych 
restauracji oferujących lokalne potrawy. Najbardziej 
znanym i popularnym jest świeżo uwędzony bałtycki 
śledź, najczęściej do nabycia w rozsianych po całej 
wyspie wędzarniach, których charakterystyczne białe 
kominy są częścią krajobrazu bornholmskiego. Inną 
typowo bornholmską potrawą jest  „saltsild” – śledź 
solony z beczki, wymoczony i obsmażony w tartej 
bułce, a podawany z musztardą. A do tego koniecz-
nie  zimne piwo z jedynego bornholmskiego browaru 
w Svaneke.

Do zwiedzania wyspy najlepiej użyć roweru – nie tylko jest najprzyjemnie-
jszym środkiem przemieszczania się po wyspie, ale pozwala też dotrzeć do 
najpiękniejszych zakątków Bornholmu. Na trasie każdej wycieczki powinna 
się znaleźć co najmniej jedna z czterech zabytkowych rotund, gotycki kościół 
w Aakirkeby, tradycyjne bornholmskie gospodarstwo czy jeden z kilku przytul-
nych rybackich portów. 
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Chorwacka klapa? A cóż to? Tydzień deszczu nad Adriatykiem?  

Nic bardziej mylnego. Chodzi o rodzaj tradycyjnej muzyki, popularny 

przede wszystkim w Dalmacji, ale promieniujący także na inne regiony 

tego pięknego kraju. Muzyki spokojnej, śpiewanej a cappella, łączącej 

ludzi różnych profesji i w różnym wieku. Muzyki przyjaznej – bo klapa  

po chorwacku oznacza grupę przyjaciół, którzy właśnie spotkali się,  

by pośpiewać o miłości, zabawie, winie i pracy. O życiu po prostu.

68 69P o d r ó ż e  z  k u l t u r ąP o d r ó ż e  z  k u l t u r ą

Zapach lawendy, wino i klapa 
Chorwacja słynie z  malowniczości, której za-
zdroszczą jej nie tylko mieszkańcy Europy 
Środkowej czy Północnej, ale także inne na-
rody zamieszkujące brzegi Morza Śródziemne-
go. Strome brzegi, urokliwe zatoczki i potężne 
klify, łagodne zarysy wysp, odcinające się od 
głębokiego granatu idealnie czystego morza – 
taki obraz przed oczami ma większość turystów 
na samo wspomnienie Chorwacji. Kraj ten moż-
na jednak poznawać nie tylko oczami, ale tak-
że innymi zmysłami. Dobra kuchnia, smaczne 
wino, unoszący się w powietrzu zapach lawen-
dy, a do tego muzyka – klapa właśnie – dopiero 
taki komplet doznań pokaże nam Chorwację 
w całej jej fascynującej złożoności.

Klapy niepowtarzalne 
Muzykolodzy twierdzą, że dalmatyńskie klapy 
są niepowtarzalne – w  ten sposób nie śpie-
wa się nigdzie indziej na świecie. Jedynie 
w  niektórych nadmorskich regionach Włoch 
praktykowany jest nieco zbliżony styl śpiewu. 
Dlatego właśnie klapsko pjevanje zostało  
w 2012 r. wpisane na listę światowego dziedzic-
twa niematerialnego UNESCO. Być w Chorwa-
cji i nie posłuchać choćby jednego koncertu 
miejscowej klapy, to jak być w Paryżu i nie zo-
baczyć wieży Eiffla…

Klapy nie tylko a cappella
Tradycyjna klapa to zespół wykonujący muzy-
kę bez towarzyszenia instrumentów, chociaż 
coraz częściej śpiewom towarzyszy gitara, 
tambura (mała gitara charakterystyczna dla 
Bałkanów), a nawet akordeon i klarnet. W ni-
czym nie obniża to doznań słuchaczy, ale 
warto pamiętać, że jest to już muzyka stylizo-
wana, a  nie oryginalna. Kiedyś dominowały 
klapy męskie, obecnie częste są również klapy 
żeńskie, rzadko jednak spotyka się klapy mie-
szane. Może dlatego, że kobiety i  mężczyźni 
o tych samych rzeczach myślą zazwyczaj ina-
czej? A w muzyce dalmatyńskich klap chodzi 
właśnie o  wspólne, podobne spojrzenie na 
świat. Zbieżne zdanie na temat Dalmacji, mo-
rza i kamieni… Bo te trzy rzeczy (zemlja, more, 
kamen) – to dla mieszkańca Dalmacji naj-
cenniejsze wartości i symbole ojcowizny.

Klapy tradycyjne 
Melodie klapskich piosenek są dość zróż-
nicowane, można jednak wśród nich wy-
różnić kilka rodzajów – tradycyjne melodie 
Dalmacji, melodie włoskie lub ogólnie śród-
ziemnomorskie, marsze, a w ostatnich cza-
sach nawet adaptowane przeboje muzyki 
rozrywkowej. Inny podział dotyczy sposo-
bu śpiewania i  organizacji klapy – można 
je podzielić aż na trzy nurty: tradycyjne, 
festiwalowe oraz współczesne. Te pierw-
sze są najbliższe pierwowzorowi – wynikają 
z  miłości do śpiewania i  zamieszkiwanego 
regionu. Wykonywane są spontanicznie, 
w nadmorskich knajpach lub przy codzien-
nych zajęciach. Są charakterystyczne dla 
małych miasteczek nadmorskich, gdzie tra-
dycja trzyma się mocno, a lokalne społecz-
ności kultywują je z  pietyzmem i  miłością 
do swych korzeni. 

Festiwal Klap Dalmatyńskich 
Jeśli mówimy o  klapach festiwalowych, to 
trzeba tu wspomnieć o imprezie dla trady-
cji wspólnego śpiewania w  Dalmacji naj-
ważniejszej – Festiwalu Klap Dalmatyńskich 
organizowanym od 1967 r. w  miasteczku 
Omiš, niedaleko Splitu. Trwa on przez cały 
lipiec, a  koncerty festiwalowe rozbrzmie-
wają w każdy weekend na jednym z miej-
skich placyków. Nawet jeśli nie uda nam 
się bezpośrednio posłuchać muzyki, moż-
na to zrobić, siedząc w  którejś z  kafejek – 
w  miasteczku ustawione są wielkie telebi-
my, na których widać występujące właśnie 
zespoły.

Klapy z płyty 
Płyta z muzyką dalmatyńskiej klapy to świetna 
pamiątka z wakacji. Kiedy już nadejdą chłod-
ne wieczory, wystarczy włączyć płytę, otwo-
rzyć butelkę rubinowego dingača (znakomite 
wino z półwyspu Pelješac) i szybko znajdziemy 
się w  którymś z  rybackich portów Dalmacji, 
nad głowami znów przelatywać będą mewy, 
a  słońce nada morzu głęboki, granatowy 
kolor. Tak właśnie czaruje chorwacka klapa 
– wszystko jest w  absolutnie największym po-
rządku…

Chorwacka klapa, 

czyli wszystko w jak najlepszym porządku



Radom (103 km)
Leży nad rzeką Mleczną, dopływem Pilicy. Szczyci się 
wielowiekową historią, bo pierwszą wzmiankę o osadzie 
zamieszczono w kronikach już w połowie XII w. W okre-
sie PRL miasto miało stać się ośrodkiem przemysłowym. 
Obecnie rozwija się wszechstronnie. Festiwal Gombrowi-
czowski czy Radomski Festiwal Jazzowy weszły na stałe 
do ogólnopolskiego kalendarium imprez.

Skarżysko-Kamienna (146 km)
Wygodna baza wypadowa na szlaki turystyczne re-
gionu świętokrzyskiego. Ma tu siedzibę Muzeum Orła 
Białego, posiadające drugi co do wielkości w Polsce 
zbiór militariów, i oryginalne Sanktuarium Matki Bożej 
Ostrobramskiej z jedyną w obecnych granicach kraju 
repliką wileńskiej Ostrej Bramy. W rezerwacie arche-
ologicznym Rydno prezentowane są ślady różnych 
kultur z okresu 14 tys. lat, w tym unikalne w skali eu-
ropejskiej obiekty, takie jak najstarsza na kontynencie 
kopalnia hematytu.

Kielce (181 km)
Stolica regionu świętokrzyskiego była przez wieki wła-

snością krakowskich biskupów, czego znakiem jest ich 
pałac, wciąż najbardziej imponująca z tutejszych bu-
dowli. Do miejskich ciekawostek należy Muzeum Za-
bawy i Zabawek. Nieczynne wyrobiska licznych kamie-
niołomów są dziś rezerwatami przyrody. Na Wietrzni 
w nowoczesnym pawilonie urządzono Geopark z mul-
timedialną ekspozycją poświęconą dziejom Ziemi, od-
kryciom geologicznym i paleontologicznym. Wśród 
wapiennych ścian Kadzielni działa amfiteatr. Kluczową 
podmiejską atrakcją jest jaskinia Raj ze spektakularną 
szatą naciekową.

Busko-Zdrój (235 km)
Łączą się tutaj ponad 200-letnie tradycje lecznicze z no-
woczesnym wyposażeniem obiektów sanatoryjnych. 
Wizytówką uzdrowiska są dawne łazienki, zbudowane 
przez warszawskiego architekta włoskiego pochodzenia 
Henryka Marconiego w 1836 r. Podstawą prowadzonych 
tu terapii są obfite źródła wód mineralnych oraz boro-
winy. W całym kraju dostępna jest butelkowana tutaj 
„Buskowianka”. Woda dodaje sił witalnych, przeciwdzia-
ła zmęczeniu, wspomaga przemianę materii, uspokaja, 
doskonale orzeźwia i gasi pragnienie.

7170 N a  t r a s i e  z  P o l o n u s e m

Polonus przyzwyczaił nas do tego, że podróżuje się z nim nie tylko pewnie 
i wygodnie, ale także w ciekawe miejsca. W tym roku oferta połączeń 

poszerzyła się, a jedną z najciekawszych nowości jest połączenie stolicy  
z jednym z najstarszych i najpiękniejszych polskich uzdrowisk – Szczawnicą.  

W cyklu „Na trasie z Polonusem” zapraszamy do wyprawy w bajkowe Pieniny.

Warszawa (0 km)
Historia Polski drzemie w zaułkach warszawskiego Sta-
rego Miasta, w salach Zamku Królewskiego, gmachach 
Uniwersytetu Warszawskiego, Polskiej Akademii Nauk 
i Sejmu przy Trakcie Królewskim, prowadzącym do pałacu 
w Wilanowie. Do spacerów zachęcają parkowe alejki za-
bytkowych Łazienek, Ogrodu Saskiego, parku Skaryszew-
skiego. W Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Powstania 
Warszawskiego czy Muzeum Żydów Polskich multimedia 
urozmaicają ekspozycje, zamieniając zwiedzanie w przy-
godę z nauką i kulturą. Na murawie Stadionu Narodo-
wego odbywają się nie tylko mecze, ale również targi, 

festiwale i koncerty gwiazd. W stale poszerzającej się ofer-
cie gastronomicznej stolicy znajdziemy smaki wszystkich 
kuchni świata z coraz bardziej wyrafinowaną ofertą rodzi-
mych potraw. Z wieży kościoła św. Anny przy Krakowskim 
Przedmieściu, z balonu na uwięzi koło mostu Syreny oraz 
z najwyższej kondygnacji Pałacu Kultury ogarniemy wzro-
kiem całe miasto.

Białobrzegi (69 km)
Malowniczo położone nad Pilicą, w odległości zaledwie 
30 km od Radomia, miasteczko rozwija się jako ośrodek 
wypoczynkowy.

Pałac biskupów krakowskich w Kielcach

Pijalnia wód w Busku-ZdrojuOstra Brama w Skarżysku-Kamiennej Kielce – Muzeum ZabawekTS-8 Bies z Muzeum Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej

Katedra pw.  Opieki NMP w Radomiu

 Warszawa – SZCZAWNICA

  Odległość: 465 km; bilety od 61,00 zł 

(również w usłudze „Bilet na SMS”)

  Odjazdy z Dworca PKS Warszawa 

  Zachodnia, godz.: 800 i 2030

  Przyjazdy do Szczawnicy, godz.: 1700 i 535

WarszaWa – szczaWnica
PAWEŁ WROŃSKI
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Szczucin (275 km)
Miasteczko leży w malowniczej Kotlinie Sandomierskiej. 
Łatwo zapamiętać, zwłaszcza w kontekście podróży au-
tokarowej, że właśnie tu ma siedzibę jedyne w Polsce 
Muzeum Drogownictwa. Tylko tutaj można obejrzeć sta-
re maszyny i urządzenia do budowy i utrzymania dróg, 
walce, ciągniki, lokomobile. Jest także bogata kolekcja 
znaków drogowych, słupów kilometrowych, przyrządów 
pomiarowych, mundurów, dokumentów i makiet.

Dąbrowa Tarnowska (293 km)
Największa miejscowość Powiśla Dąbrowskiego. Przysta-
nek na Szlaku Architektury Drewnianej za sprawą zacho-
wanego kościoła Wszystkich Świętych z XVIII w. Węzeł 
szlaków rowerowych prowadzących między innymi do 
oryginalnej wsi Zalipie, w której domy i budynki gospo-
darcze są malowane w kwiaty.

Tarnów (315 km)
Miasto u progu karpackiego pogórza z dumnym ratu-
szem na rynku i gotycką kolegiatą kryjącą bezcenne 
zabytki sztuki sakralnej. Do niepowtarzalnych miejskich 
atrakcji należy stała wystawa w Muzeum Etnograficznym. 
Jako jedyna w Polsce poświęcona jest historii i kulturze 
Romów. Dużym prestiżem cieszą się tutejsze festiwale, 

a wśród nich kwietniowy festiwal Musica Poetica, wrze-
śniowy Ogólnopolski Festiwal Muzyki Chóralnej Sacra Ecc-
lesiae Cantio oraz listopadowy International Jazz Contest.

Nowy Sącz (385 km)
Jest jednym z najstarszych miast małopolskich, pełnym 
wspaniałych kościołów i kamienic. Leży w widłach Dunaj-
ca i Kamienicy Nawojowskiej, nieopodal ujścia Popradu do 
Dunajca. Na peryferiach Nowego Sącza rozsiadł się Sądec-
ki Park Etnograficzny – skansen, w którym tradycje kultury 
regionalnej tworzą niepowtarzalny klimat. Autokary Polo-
nusa jadą stąd do Krynicy dwiema trasami. Po północnej 
stronie Beskidu Sądeckiego – doliną Kamienicy.  Droga po 
południowej stronie gór prowadzi doliną Popradu przez 
uzdrowiska rozwijające się tutaj od XIX w. ze względu na 
najbogatsze w Europie zasoby wód mineralnych zwanych 
szczawami. Przejeżdżamy przez malownicze i ciekawe 
miejscowości wypoczynkowo-uzdrowiskowe: Piwniczną, 
Żegiestów, Wierchomlę i Muszynę.

Stary Sącz (394 km)
To jedno z najpiękniejszych miast Małopolski. Średnio-
wieczny układ urbanistyczny, zachowana niemal bez 
zmian zabudowa małomiasteczkowa przywodząca na 
myśl ryciny sprzed stu lat i cenne zabytki powodują, że 
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warto się tu zatrzymać. Najcenniejszym zabytkiem jest 
klasztor Klarysek związany z postacią św. Kingi, księżnej, 
która została mniszką. Cały region zawdzięczał jej nie-
bywały rozkwit w XIII w. W czasie kanonizacji św. Kingi 
w 1999 r. uroczystą mszę świętą odprawił tu Jan Paweł 
II. Drewniany, pięknie rzeźbiony ołtarz, który zachowano 
na podmiejskich błoniach, wciąż  cieszy się wielkim zain-
teresowaniem turystów.

Łącko (446 km)
Słynie przede wszystkim z regionalnego trunku co, to  
„daje krzepę i krasi lica, a jest to Łącka Śliwowica”. Do 
produkcji wykorzystuje się tylko śliwki węgierki, a śliwo-
wica, żeby dobrze smakowała, musi mieć minimum 70% 
alkoholu. Śliwowica Łącka oraz jabłka łąckie znajdują się 
na Liście Produktów Tradycyjnych województwa mało-
polskiego. Co roku w maju w Łącku odbywa się radosne, 
folklorystyczne Święto Kwitnącej Jabłoni. 

Krościenko nad Dunajcem (459 km)
Malowniczo położone nad Dunajcem, pomiędzy Gorca-
mi, Pieninami a Beskidem Sądeckim, jest dogodną bazą 
letnich i zimowych wypadów w góry. Tutejszy mikrokli-
mat nie ma sobie równych w Polsce, sprzyja wypoczyn-
kowi i rekonwalescencji. Dunajec bystrym nurtem kusi 

kajakarzy, a przystań flisacka w Krościenku jest alterna-
tywnym wobec Szczawnicy zakończeniem tradycyjnego 
spływu tratwami przez Przełom Pieniński. Spacerując po 
rynku w Krościenku, należy zwrócić uwagę, jak wybie-
gają z niego uliczki. Ten układ zachował się z czasów, 
gdy król Kazimierz Wielki nadał prawa miejskie centralnej 
miejscowości gminy

Szczawnica (465 km)
Zachwyca położeniem pomiędzy lesistymi Beskidami a peł-
nymi kwietnych łąk Małymi Pieninami. Zabytkowe centrum 
uzdrowiska zbudowane zostało w typowym dla początku 
XIX w. stylu szwajcarskim, a miejscowe parki zachęcają 
do spacerów. Kuracjuszy i turystów przyciągają źródła 
leczniczych wód mineralnych, malownicze okoliczne góry, 
a także tradycyjna atrakcja Szczawnicy – spływ przełomem 
Dunajca. Na Palenicę, z której szczytu rozciąga się wspa-
niała panorama Pienin i Tatr, prowadzi nowoczesna kolej 
krzesełkowa. Wyjątkowo ciekawa trasa spacerowa biegnie 
wzdłuż Dunajca do słowackiego Czerwonego Klasztoru, 
gdzie mieszkał „Latający Mnich” Cyprian. W drugą stronę 
warto udać się do tajemniczego Wąwozu Homole lub na 
Górę Jarmutę, która kryje w swych zboczach stare sztolnie 
poszukiwaczy cennych kruszców.

Ratusz w Tarnowie Ratusz w Nowym Sączu Stary Dom Zdrojowy w Krynicy-ZdrojuKrościenko nad Dunajcem – kościół pw.  „Wszystkich Świętych”

Gotycki kościół pw. Piotra i Pawła w Stopnicy Malowana chata z Zalipia Widok na Muszynę ze wzgórza zamkowego
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Nie stoimy w miejscu, ale systematycznie podnosimy kwalifikacje kierowców, sukcesyw-

nie odmładzamy tabor i racjonalizujemy naszą siatkę połączeń dalekobieżnych – mówi 

Andrzej Padziński, dyrektor ds. sprzedaży i rozwoju PKS Polonus.

Przede wszystkim bezpieczeństwo
 i kompetencje kierowców
Ten aspekt  znacząco wyróżnia Polonusa spośród wie-
lu firm przewozowych działających obecnie na polskim 
rynku. Około 200 pracowników PKS Polonus – kierow-
ców, personelu Dworca Zachodniego i Hostelu Zachod-
niego mającego częsty kontakt z pasażerami – przeszło 
właśnie szkolenia z ratownictwa drogowego. W efekcie 
będą mieć nie tylko certyfikaty poświadczające ukończe-
nie kursu i tytuły ratowników drogowych, ale rzeczywiście 
będą w stanie udzielać pierwszej pomocy potrzebującym. 
To w pierwszym kwartale 2015 r. kluczowy nurt szkoleń, 
jakie stale i systematycznie prowadzi się w firmie. Wykła-
dy, warsztaty i testy prowadzone przez trenerów z firmy 
Emermed – fachowców w ratownictwie – służyły podnie-
sieniu wiedzy i umiejętności personelu z zakresu udziela-
nia pierwszej pomocy w przypadku wypadków i nagłych 
zachorowań. 
Spółka prowadzi ciągły proces rozwoju umiejętności 
kierowców nie tylko w zasadniczej kwestii prowadzenia 
pojazdów i technicznej ich obsługi. Obejmują bowiem 
szerokie spektrum spraw – od zasad ruchu drogowego 
po nowoczesny serwis i obsługę pasażerów. Zatrudnia-
my na stałe i współpracujemy z uznanymi instruktora-

mi szkolącymi w renomowanych ośrodkach nauki jazdy 
kierowców oraz współtworzącymi przepisy i kodeksy ru-
chu drogowego. Korzystamy z doświadczeń praktyków 
i szkoleniowców współpracujących z ITD czy Wydziałami 
Drogowymi Policji. Działania firmy są w tej mierze spójne 
i konsekwentne. Za przykład niech posłużą postoje. Zgod-
nie z wymogami prawa, podyktowanymi wynikami ba-
dań medycznych i psychologicznych, kierowca musi mieć  
45 minut przerwy na każde 4,5 godziny pracy za kierow-
nicą. To niezbędne dla utrzymania koncentracji na odpo-
wiednim poziomie. Polonus dostosowuje się oczywiście 
do tych wymogów. Jednocześnie jednak tak ustawia 
rozkłady jazdy, aby postoje były jak najdogodniejsze dla 
pasażerów. Odbywają się więc zawsze tam, gdzie można 
coś zjeść, wypić – zależnie od pory roku – coś gorącego 
lub chłodzącego. Krótko mówiąc – rozprostować nogi 
i odprężyć się. Niestety czasem na tym tracimy, gdy pa-
sażer porównuje czas przejazdu z konkurencją nieuczci-
wych przewoźników czy busów nierejestrujących czasu 
pracy kierowców, które nie zawsze stosują się do tych 
przepisów. Jednak staramy się przekonywać, że najlepsza 
podróż to podróż z odpowiedzialnym i rzetelnym prze-
woźnikiem, która ma swój bezpieczny finał, nawet gdy 
trwa 30 minut dłużej.

Firma, która wyrosła z dawnego PKS i jest dziś spółką 
skarbu państwa, radzi sobie naprawdę nieźle. Utrzy-
muje największą ze wszystkich spółek powstałych na 
bazie PKS siatkę połączeń dalekobieżnych, obsługując 
rocznie kilka milionów pasażerów. Jej stale odmła-
dzany tabor i wszechstronne doszkalanie kierowców 
przekładają się na rosnący komfort podróżnych. Spół-
ka specjalizuje się w pośpiesznych połączeniach  da-
lekobieżnych. W przeciwieństwie do przewoźników 
z kapitałem międzynarodowym, skupiających się na 
jak najkrótszym czasie połączeń i dbających wyłącznie 

o pasażerów z dużych miast, Polonus nie tylko łączy 
komunikacyjnie duże aglomeracje i atrakcyjne tury-
stycznie  miejscowości, ale również jest największym 
na rynku przewoźnikiem umożliwiającym podróżo-
wanie na krótszych i dłuższych odcinkach osobom 
mieszkającym w mniejszych miejscowościach położo-
nych na trasie całej siatki połączeń.

Rok 2015 przynosi kilka zmian w działalności Polonusa, 
które doskonale ilustrują konsekwentnie realizowaną 
w ostatnich latach strategię przewoźnika.
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Spółka od kilku lat inwestuje w bezpieczeństwo w ru-
chu drogowym. Mamy zatrudnionych  etatowych spe-
cjalistów z zakresu BRD, którzy systematycznie pro-
wadzą szkolenia  teoretyczne i praktyczne dla naszych 
kierowców. Wykonywane okresowo testy teoretyczne 
i praktyczne weryfikują poziom wiedzy i umiejętności 
kierowców oraz wskazują na wymagane kierunki dalsze-
go doskonalenia i rozwoju zawodowego w zakresie zna-
jomości  przepisów ruchu drogowego, ewidencji czasu 
pracy, techniki jazdy oraz ekonomicznej eksploatacji wy-
korzystywanych pojazdów.
Z bezpieczeństwem i komfortem podróżowania wiąże 
się też bezpośrednio stan taboru. – Systematycznie go 
odmładzamy – podkreśla Andrzej Padziński. W efekcie 
średnia wieku autokarów Polonusa stale się zmniejsza, 
obecnie w 70-80% składa się z pojazdów o krótkim 
okresie eksploatacji. Przed wakacjami pojawią się ko-
lejne nowe pojazdy o bardzo wysokim standardzie, 
z toaletą, klimatyzacją, rozkładanymi i rozsuwanymi 
fotelami dla 60 pasażerów na pokładzie. – Dzięki 
temu możemy sprostać rodzimej konkurencji, zarów-
no mniejszych firm specjalizujących się w obsłudze 
wybranych kierunków, jak i dużych graczy z między-
narodowym kapitałem operujących na polskim rynku 
przewozów dalekobieżnych. Oprócz utrzymywania 
własnej stacji obsługi pojazdów, wyspecjalizowanej 
w obsłudze, diagnostyce i naprawach użytkowanych 
autokarów, od początku roku firma wprowadziła 
dodatkowe stanowiska etatowych Kontrolerów Tech-
nicznych, których zadaniem jest dodatkowa weryfika-
cja stanu technicznego pojazdów przed i po każdym 
realizowanym kursie.

Zmodyfikowana siatka 
połączeń dalekobieżnych
Obszerna i dostosowana do oczekiwań klientów siatka 
krajowych połączeń to także niekwestionowany atut 
Polonusa. Każdego roku pojawiają się w niej nie tylko 
nowości, ale także wiele dostosowań siatki połączeń do 
oczekiwań pasażerów i warunków rynkowych. Na przy-
kład uruchomione w zeszłym roku wakacyjne połączenia 
z Warszawy do Szczawnicy będą mieć od maja 2015 r. 
charakter całoroczny. Popularne od kilku lat połączenia 
z Kudową i Lądkiem-Zdrojem od tego roku będą się od-
bywać dodatkowo w dziennym kursie, łączącym obie te 
popularne miejscowości wypoczynkowe w jednym kursie 
z Warszawą, trasą przez Częstochowę i Opole. Z począt-
kiem roku przedłużona została linia do Ostrołęki. Doce-
lowym przystankiem jest dziś Łomża, dzięki czemu na 
tym ruchliwym kierunku Polonus oferuje już 6 połączeń 
dziennie. 

Od początku maja wprowadzone będzie nowe połącze-
nie popołudniowe z Warszawy do Gołdapi przez Łomżę 
i Ełk i również popołudniowe z Gołdapi do Warszawy. 
W tym samym okresie zmodyfikowana zostanie też tra-
sa do Suwałk, która od początku maja realizowana bę-
dzie przez Ełk, dając kolejną możliwość połączenia Ełku 
z Warszawą i Suwałkami oraz pozostałymi miejscowo-
ściami na trasie. 
Polonus wraca też po kilku latach przerwy do realizacji 
połączenia do Kołobrzegu. Tym razem połączenie reali-
zowane będzie ze znacznie mniejszą liczbą przystan-
ków, co wydatnie skróci czas całej podróży. Dodatkowo 
w okresie wakacyjnym połączenie to wydłużone będzie 
do Świnoujścia, umożliwiając tym samym wakacyjny do-
jazd do większości popularnych ośrodków nadmorskich 
Pomorza Zachodniego, takich jak Rewal, Dźwinów czy 
Międzyzdroje, oraz stworzy nową możliwość bezpośred-
niego połączenia autokarowego z bałtycką przeprawą 
promową w Świnoujściu.
Polonus nie zamierza wprawdzie wprowadzać nowych 
połączeń międzynarodowych, ale z pewnością poszerzy 
w tym roku ofertę połączeń z Ukrainą. Będą więc auto-
busy nie tylko z Warszawy do Lwowa, ale również łączą-
ce inne miasta Polski i naszych południowo-wschodnich 
sąsiadów. Każdej zmianie i nowościom towarzyszą akcje 
promocyjnej sprzedaży biletów.

Technologie dla podróżnych
PKS Polonus to jeden z liderów nowych rozwiązań i stan-
dardów w krajowym transporcie osób, którego działania 
mają swoją kontynuację w zmianach i dostosowywaniu 
się konkurencji.
Już dzisiaj na naszych stronach internetowych można 
zlokalizować każdy przystanek, na którym się zatrzy-
mujemy, zobaczyć, gdzie leży na mapie i jak wygląda.  
Od 2 lat oferujemy też możliwość ciągłej obserwacji po-
zycji naszych pojazdów na trasie poprzez naszą aplikację 
mobilną i stronę internetową, które wyświetlają geolo-
kalizację naszych pojazdów, co przydaje się w momencie 
oczekiwania na ich przyjazd na przystanku. Polonus to 
również jeden z pierwszych przewoźników, który udo-
stępnił w 100% swoich pojazdów bezpłatne wi-fi oraz 
gniazda zasilania podnoszące komfort podróży.
Kontynuujemy rozwój naszej platformy sprzedaży bile-
tów. Właśnie rusza zmodernizowana w tym celu platfor-
ma internetowa integrująca funkcje dworcowe i sprze-
daży biletów. Od maja wystarczy dokonać transakcji 
w sieci, a żaden wydruk nie będzie potrzebny. Możliwe 
będzie również zarządzanie zakupionym biletem, po-
wtórna wysyłka SMS z biletem czy jego zwrot poprzez 
internet. Pasażerom do podróży wystarczą jedynie doku-

76

Linie seoznowe Linie całoroczne Linia międzynarodowa

MAPA POŁĄCZEŃ 
KOMUNIKACJI DALEKOBIEŻNEJ

Sandomierz

Rzeszów
Tarnów

Ustrzyki
Dolne

Sanok

Hrebenne

Zakopane

Opole
Częstochowa

Warszawa

Lwów

Nowy Sącz

Nowy
 Targ Krynica - Zdrój

Kraków

Tarnobrzeg

Kielce

Radom

Grójec
Rawa 
Mazowiecka

Tomaszów
Mazowiecki

Piotrków
Trybunalski

Bełchatów

Szczecinek

Gostynin

Włocławek
Inowrocław

Toruń

Pułtusk
Płońsk

Ostrów Mazowiecka

Łomża

Stawiski
Grajewo

Ełk Augustów

Suwałki
Giżycko

Mikołajki

Pisz

Rozogi

Gołdap

Krynica
Morska

Elbląg

Mława

Lubawa
Ostróda

Olsztyn
Pasym

Biskupiec

Kętrzyn

Brodnica
Grudziądz

Gdańsk
Gdynia

Karwia

Dębki
Puck

Łeba

Władysławowo

Płock

Bydgoszcz

Koszalin

Mielno
Darłówko
Zachodnie

WieluńWrocław

Legnica
Jelenia
 Góra

Szklarska Poręba

Kłodzko

Lądek - Zdrój

Kudowa -
Zdrój

Polanica -
Zdrój

Maków Maz.
Przasnysz

Ruciane Nida

Wielbark

Ostrowiec
Świętokrzyski

Kozienice

Chorzele
Myszyniec

Ostrołęka

Olecko

Szczawnica
Muszyna
Piwniczna - Zdrój

Szczytno

Mrągowo

Busko - Zdrój

MAPA POŁĄCZEŃ 
KOMUNIKACJI DALEKOBIEŻNEJ

Sandomierz

RzeszówTarnów

Ustrzyki
Dolne

Sanok

Hrebenne

Zakopane

Opole
Częstochowa

Warszawa

Lwów

Nowy Sącz

Nowy
 Targ Krynica - Zdrój

Kraków

Tarnobrzeg

Kielce

Radom

Grójec
Rawa 
Mazowiecka

Tomaszów
Mazowiecki

Piotrków
Trybunalski

Bełchatów

Gostynin

Włocławek
Inowrocław

Toruń

Pułtusk
Płońsk

Ostrów Mazowiecka

Łomża

Stawiski
Grajewo

Augustów

Suwałki
Giżycko

Mikołajki

Pisz
Rozogi

Gołdap

Krynica
Morska

Elbląg

Mława

Lubawa
Ostróda

Olsztyn
Pasym

Biskupiec

Kętrzyn

Brodnica

Grudziądz

Gdańsk
Gdynia

Karwia

Dębki
Puck

Łeba

Władysławowo

Płock

Koszalin
Kołobrzeg

Dziwnów

Międzyzdroje

Mielno
Darłówko
Zachodnie

WieluńWrocław

Legnica
Jelenia
 Góra

Szklarska Poręba

Kłodzko

Lądek - Zdrój

Kudowa -
Zdrój

Polanica -
Zdrój

Maków Maz.
Przasnysz

Ruciane Nida

Wielbark

Ostrowiec
Świętokrzyski

Kozienice

Chorzele
Myszyniec

Ostrołęka

Olecko

Szczawnica
Muszyna
Piwniczna - Zdrój

Szczytno

Mrągowo

Busko - Zdrój

Szczecinek

Bydgoszcz

Świnoujście

Piła

Czaplinek

Połczyn 
 Zdrój

Starachowice

Linie sezonowe Linie całoroczne Linia międzynarodowa Punkty sprzedaży

MAPA POŁĄCZEŃ 
KOMUNIKACJI DALEKOBIEŻNEJ

Sandomierz

RzeszówTarnów

Ustrzyki
Dolne

Sanok

Hrebenne

Zakopane

Opole
Częstochowa

Warszawa

Lwów

Nowy Sącz

Nowy
 Targ Krynica - Zdrój

Kraków

Tarnobrzeg

Kielce

Radom

Grójec
Rawa 
Mazowiecka

Tomaszów
Mazowiecki

Piotrków
Trybunalski

Bełchatów

Gostynin

Włocławek
Inowrocław

Toruń

Pułtusk
Płońsk

Ostrów Mazowiecka

Łomża

Stawiski
Grajewo

Augustów

Suwałki
Giżycko

Mikołajki

Pisz
Rozogi

Gołdap

Krynica
Morska

Elbląg

Mława

Lubawa
Ostróda

Olsztyn
Pasym

Biskupiec

Kętrzyn

Brodnica

Grudziądz

Gdańsk
Gdynia

Karwia

Dębki
Puck

Łeba

Władysławowo

Płock

Koszalin
Kołobrzeg

Dziwnów

Międzyzdroje

Mielno
Darłówko
Zachodnie

WieluńWrocław

Legnica
Jelenia
 Góra

Szklarska Poręba

Kłodzko

Lądek - Zdrój

Kudowa -
Zdrój

Polanica -
Zdrój

Maków Maz.
Przasnysz

Ruciane Nida

Wielbark

Ostrowiec
Świętokrzyski

Kozienice

Chorzele
Myszyniec

Ostrołęka

Olecko

Szczawnica
Muszyna
Piwniczna - Zdrój

Szczytno

Mrągowo

Busko - Zdrój

Szczecinek

Bydgoszcz

Świnoujście

Piła

Czaplinek

Połczyn 
 Zdrój

Starachowice

Linie sezonowe Linie całoroczne Linia międzynarodowa Punkty sprzedaży



menty potwierdzające tożsamość, bo kierowca będzie 
dysponować listą pasażerów przesyłaną na smartfony 
kierowców wprost z systemu sprzedażowego.
Kolejnym udogodnieniem oczekiwanym przez podróż-
nych i planowanym do realizacji przed wakacjami będzie 
możliwość rezerwacji konkretnych miejsc w autokarach 
podczas zakupów zarówno w kasie, jak i przez internet. 
W dalszej kolejności planowane jest umożliwienie wyboru 
miejsc z przystanków pośrednich i prowadzenie sprzedaży 
biletów online przez cały czas trwania kursu. Dotychczas 
sprzedaż biletów większości przewoźników zamykana jest 
30 minut przed rozpoczęciem kursu, a pasażerowie wsia-
dający po drodze, korzystali jedynie z miejsc nienumerowa-
nych, przez co osoby podróżujące razem nie miały pewno-
ści, czy znajdą miejsca obok siebie. Teraz mamy nadzieję, 
że to się zmieni w sposób trwały i wymusi podobne zmiany 
u innych przewoźników, co tylko podniesie komfort po-
dróżnych.

Nowocześniej na Zachodnim
Na Dworcu Zachodnim Polonus wprowadza spekta-
kularne unowocześnienia. Na antresoli hali głównej 
od kilku lat funkcjonuje komfortowa poczekalnia z kli-
matyzacją, kącikiem zabaw dla dzieci, czytelnią prasy, 
barkiem z napojami oraz udogodnieniami dla osób 
niepełnosprawnych. W okresie noworocznym została 

w pełni zmodernizowana tablica informacyjna rozkładów 
jazdy w hali Dworca nad kasami. Do grudnia cele kursów 
przewoźników korzystających z Dworca Zachodniego, na-
zwy przystanków i godziny odjazdów zmieniano, układając 
na tablicy starego typu litery i cyferki z drabiny. Zastąpiono 
ją 12 nowoczesnymi monitorami firmy Samsung w roz-
dzielczości Full HD. Każdy o wysokości 1,6 metra, łącznie 
tworzą ścianę wizyjną długości ponad 11 metrów. – Wszel-
kie komunikaty wprowadzane są cyfrowo, co pozwala  na 
emitowanie aktualnych rozkładów odjazdów oraz informa-
cji o promocjach w ofercie przewoźników odjeżdżających 
z Dworca Zachodniego. Wprowadzając to nowoczesne 
rozwiązanie, stworzyliśmy również ciekawą ofertę dla firm, 
dającą możliwość reklamowania się w obiekcie Dworca 
Zachodniego. Część naszych ekranów są do ich dyspozycji 
reklamowej –  dodaje Andrzej Padziński.
Kolejną nowością związaną z Dworcem Zachodnim, 
z której ucieszą się podróżni niepełnosprawni oraz oso-
by gorzej radzące w podróży i wymagające pomocy, jest 
utworzenie punktu przywoławczego dla osób niepełno-
sprawnych oraz związane z tym powołanie funkcji asy-
stenta podróżnych. Zaczynający funkcjonować na Dwor-
cu Zachodnim od początku maja asystent podróżnego 
pomoże w dotarciu do kasy, poczekalni, zakupie biletu, 
dotarciu do stanowiska odjazdowego i zajęciu miejsca, 
a także będzie pomocny przy transporcie bagażu. Asy-
stenci podróżnych będą również udzielać informacji 
o zasadach przewozu i stosowanych taryfach cenników 
i ulg u różnych przewoźników. Skorzystanie z ich pomocy 
będzie nieodpłatne, a wymagać będzie jedynie wcześniej-
szego powiadomienia poprzez e-mail lub telefon.
To tylko najważniejsze zmiany w PKS Polonus dotyczące 
unowocześnienia rozwiązań informacji wizualnej i ob-
sługi podróżnych. Spółka zapowiada kolejne decyzje, 
których skutkiem będzie podniesienie standardu obsługi 
podróżnych i komfortu usług przewozowych pod marką 
Polonus.
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Sanatorium Uzdrowiskowe „Zimowit” w Dusznikach-Zdrój oraz Sanatorium Uzdrowiskowe 
„Azalia” w Szczawnie- Zdroju  zapraszają do skorzystania z wyjątkowej oferty promocyjnej.

„UPOLUJ  NISKIE CENY” 
Jak to działa?

Zadzwoń do nas  i zapytaj o wybrany pobyt.  My przedstawimy Tobie propozycję pobytu  

w wybranych przez nas terminach a Ty zyskasz RABAT nawet do 20%!!!

Wybrane terminy nie pasują? Nie szkodzi!  Odczekaj jakiś czas i skontaktuj się jeszcze raz na pewno 

znajdziemy dogodny termin, a Ty wypoczniesz w komfortowych warunkach i sporo zaoszczędzisz!

Przykłady:

Dwutygodniowy pobyt leczniczy z 4 zabiegami i wyżywieniem w komfortowym pokoju 

2 osobowym w marcu w Sanatorium 

Cena standardowa Upolowana Cena z rabatem 20%

1662,00 zł/os 1329,60 zł/os

OFERTA OBOWIĄZUJE OD 01.03.2015 DO 30.06.2015 
I DOTYCZY WSZYSTKICH RODZAJÓW POBYTÓW

WWW.SANATORIA-DOLNOSLASKIE.PL

Sanatorium Uzdrowiskowe „Zimowit”
ul. Chopina 3, 57-340 Duszniki-Zdrój 
tel. +48 74 866 94 64   
tel.  606 888 483  
mail:  biuro.zimowit@sanatoria-dolnoslaskie.pl 

Sanatorium Uzdrowiskowe „Azalia”
ul. Ofiar Katynia 3-5, 58-310 Szczawno- Zdrój
tel. +48 74 664 26 30
tel. 784-504-137
mail:  biuro.azalia@sanatoria-dolnoslaskie.pl






