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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

Europa-Spezial: Szybko i 
wygodnie do Niemiec już od 39 euro!

© visitBerlin, Foto Wolfgang Scholvien
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bezpośrednie połączenie DB
IC Bus
pociąg łączący

DB oznacza szybką i komfortową jazdę do oraz na terenie 
Niemiec pociągami lub autobusami.

Z DB odwiedzisz 150 niemieckich miast i znajdziesz 
bezpośrednie połączenia do 80 miast europejskich.

DB oznacza oferty zniżkowe Europa-Spezial lub 
Sparpreis, oferty grupowe, rodzinne oraz biznesowe.

Get in, relax.
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więcej ptaków niż ludzi. Wieś zyskała nawet przydomek 
bocianiej, bo kilkadziesiąt gniazd na dachach zabudo-
wań, drzewach i słupie elektrycznym tworzy największą 
kolonię bociana białego w Polsce. Do miłośników koni 
kieruje swoje zaproszenie stacja badawcza konika pol-
skiego w Popielnie  5 . Są tam już dwa tabuny dzikich 
koni. Na terenie stacji można też spotkać żubronie (po-
wstająca naturalnie, ale bezpłodna krzyżówka żubrów 
z krowami) oraz bobrowe żeremia. Najlepszym miej-
scem poznania bogatej flory regionu jest Leśne Arbore-
tum Warmii i Mazur w Kudypach 6 , ogród botaniczny, 
w którym rośnie ponad 1000 gatunków miejscowych 
drzew i krzewów. Ponadto utworzono tam interesujące 
lapidarium geologiczne, gromadząc kamienie i głazy 
narzutowe z regionu.

W konwencji zabawy
Z myślą o najmłodszych powstaje coraz więcej instalacji 
i obiektów, które zamieniają kontakt z przyrodą w za-
bawę, zachęcając do gier i sportowej aktywności na 
świeżym powietrzu. Świetnym przykładem takiego roz-
wiązania jest Park Rekreacyjno-Edukacyjny w centrum 
Pasłęka 7 . Wydzielono w nim wyposażone w urządze-

W czasie deszczu dzieci się nudzą – głosi stare powiedzonko. Warmia i Mazury 
dowodzą, że się zdezaktualizowało, bo region oferuje tak wiele atrakcji, że trudno 
się nudzić. Bez względu na pogodę!
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Głównym atutem regionu są niepowtarzalne krajobra-
zy, bogata flora i fauna. Na terenie Puszczy Piskiej działa 
w Kadzidłowie Park Dzikich Zwierząt 1 . Przemierzając 
jego teren z przewodnikami, poznajemy życie zwierzy-
ny płowej (saren, jeleni, łosi, danieli), dzików, wilków, 
bobrów oraz ptactwa. Można zajrzeć także do rysi, któ-
rych w normalnych warunkach raczej się nie spotyka, 
bo wiodą nocny tryb życia i kryją się przed człowiekiem. 

Jeleniowate są głównymi mieszkańcami fermy w Kose-
wie Górnym koło Mrągowa 2 . W położonej na wschód 
od jeziora Mamry w Puszczy Boreckiej 3  natomiast żyją 
na wolności żubry. Aby turyści mogli popatrzeć na te 
zwierzęta podczas dokarmiania, wystawiono specjalną 
platformę. Wieża widokowa pojawiła się także w ma-
leńkim Żywkowie 4  w północnej części regionu. To 
sanktuarium bocianów, w którym mieszka dwa razy 

Warmia i Mazury
 na każdą pogodę

Leśne Arboretum Warmii i Mazur w Kudypach, fot: Paulina Rutkowska
Park Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie, arch. PDK w Kadzidłowie
Park Rekreacyjny w Pasłęku, fot: M. Krasińska

Aquasfera w Olsztynie, fot: WCRS Aquasfera Galeria Warminska

Drodzy Czytelnicy

Wakacje to tradycyjnie czas na wyjazdy dla rodzin z dziećmi. Rodzice 

starają się więc wybrać na urlop takie miejsca, żeby ich pociechy się nie 

nudziły, a jednocześnie, żeby sami mieli okazję wypocząć. Świetnym 

i od lat znakomicie sprawdzającym się rozwiązaniem są gospodarstwa 

agroturystyczne. Dzieci mają tu zapewniony kontakt z przyrodą, rodzice 

– ciszę i spokój, a i jedni, i drudzy – świeże powietrze i zazwyczaj świetne 

jedzenie przygotowywane z miejscowych produktów. Gospodarze zresztą 

wciąż poszerzają swoją ofertę, organizując dla gości warsztaty, wycieczki 

i inne atrakcje. 

Wyjeżdżając z dziećmi, warto też sprawdzić, jakie rozrywki dla nich  można 

znaleźć w okolicy – w ostatnich latach w Polsce powstało wiele aquaparków, 

parków linowych, parków rozrywki i nauki, ogrodów bajek czy parków 

z dinozaurami.

Bożena miller
redaktor wydania

Adventure Indonesia
Jakkarta Office:
Jl. Guru Serih 38 Cijantung
Jakarta 13780
Phone (+62 21) 293 833 01 (hunting)
info@adventureindonesia.com

Bali Office:
Bale Yoga No. 1, Jl. Kertha Lestari, Sanur - Bali 80224 

Phone (+62 361) 8497649, 8497648, 8497647 
Fax (+62 361) 8497650

advindobali@cbn.net.id

www.adventureindonesia.com                        

PAPuA: Baliem Valley, Korowai Tree House & Asmat Tribes

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

Flores & Komodo Islands

Bali

Orangutan tours, Borneo

Toraja tribe, Sulawesi

Members of:



Kiedy mały orangutan kotłuje się w sierści dorosłego osobnika, nawet przez 
najtwardsze serce przepływa fala ciepła. Podobieństwo do zachowania naszych 
dzieci jest oczywiste i dowodzi, że Malajowie, z których języka pochodzi nazwa 
gatunku, nie mylili się. Orang hutan znaczy leśny człowiek.
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Na największej z indonezyjskich wysp, na dzielonym z Ma-
lezją Borneo, orangutany mają swoje sanktuarium. W Tan-
jung Harapan działa ośrodek adaptacyjny dla osieroco-
nych maluchów. W Pasir Panjang jest klinika dla chorych, 
a w Pondok Tanguy – ośrodek rehabilitacyjny dla tych, 
które dłuższy czas przebywały w niewoli. Dojrzewające 
i zdrowe osobniki przenosi się do otwartego Camp Leakey, 
skąd mogą już bez trudu wrócić do swego naturalnego 
środowiska, jakim jest las deszczowy.

Klotokiem przez dżunglę
Należące do człekokształtnych orangutany, podobnie jak 
szympansy czy goryle, są wysoce inteligentne. Nie wyka-
zują agresji i chętnie nawiązują kontakt z ludźmi. Ba, pra-
cownicy stworzonych dla nich ośrodków obserwują nieraz 
wizyty dzikich osobników, które przychodzą wyraźnie po 
to, by nawiązywać kontakty z młodszymi pobratymcami, 
otoczonymi ludzką opieką. To naturalna pomoc, nieoce-
niona przy powrocie do życia w naturze. Opowiadał mi 
niegdyś o tym Rony, jeden z przewodników prowadzą-

Klotok – w praktyce jedyny środek transportu na przecinających dżunglę rzekach 
Borneo.

Na początku minionej dekady periodyk „Science” spopularyzował odkrycie: 
orangutany posługują się prostymi narzędziami przy zdobywaniu poży-
wienia. Podpatrywanie ludzi poszerza... zakres ich doświadczeń.
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ki Borneo 
– z wizytą u „leśnych ludzi”



cych wycieczki w głąb deszczowego lasu, ale kwitowałem 
w myślach jego słowa stwierdzeniem: ma facet gadane!
Teraz, gdy na pokładzie łodzi nazywanej klotok, kolejny 
już dzień przemierzam krainę orangutanów, o słowach 
Roniego myślę inaczej. Kilka spotkań z leśnymi ludźmi 
mam już za sobą i to nie tylko w ośrodkach, ale również 
na ścieżkach Parku Narodowego Tanjung Puting, w sercu 
krainy orangutanów. Gdy więc tylko w zielonym gąszczu 
na brzegu rzeki pojawia się rudy kształt, odruchowo pod-
noszę dłoń w powitalnym geście. 
Przybyłem samolotem do Pangkalan Bun w Kalimantanie,
jak się nazywa indonezyjską część Borneo, skąd w to-
warzystwie przewodnika pojechałem do Kumai – bramy 
krainy orangutanów Tanjung Puting o obszarze 4160 km2  
(10 razy większym niż Puszcza Kampinoska). Od tej chwili 
moje życie toczy się głównie na pokładzie klotoka – po-
malowanej na niebiesko drewnianej barce długiej na 6, 
szerokiej na 2 m. Ważnym elementem jej konstrukcji jest 
dach. Można się bowiem pod nim schować w poszu-
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kiwaniu cienia lub w razie deszczu. Jest jednak pięknie 
i słonecznie, więc tak jak pozostali pasażerowie spędzam 
większość czasu na dachu, czyli jak z odrobiną przesady 
mówi nasz przewodnik – na górnym pokładzie. Zielone 
gąszcza obu brzegów rzeki toczącej mętne wody tworzą 
ciasny korytarz, ponad którym rysuje się jedynie wąski pas 
nieba. Być może właśnie dlatego, że są dogodnym środkiem 
podróży, klotoki są zwyczajowo malowane na niebiesko.

W dziedzinach Dajaków
Kolor nieba symbolizuje nieograniczoną wolność. Zasta-
nawiam się, jak z niej korzystają autochtoni. Z krainą oran-
gutanów sąsiadują plemiona z ludu Dajaków. To blisko 
6-milionowa rozproszona dziś społeczność (w ogóle na 
Borneo żyje niemal 16 mln ludzi), która sprawiła władzom 
Indonezji sporo kłopotów. Dajakowie byli bowiem łowca-
mi głów, czego zapatrzone w kulturę euro-amerykańską 
współczesne rządy nie zamierzały tolerować. Odcięte gło-
wy wrogów, odrąbywane dwoma uderzeniami maczety 
mandau, ozdabiały niegdyś wejścia do domów, a ich licz-
ba oznaczała status gospodarzy. Wierzono też, że obcięte 

Płatki uszne wydłużają się od noszenia ciężkich ozdób, podkreślając urodę  
i atrakcyjność kobiet z plemienia Dajaków.

Rzeki to jedyne arterie komunikacyjne i przy nich koncentruje się życie.

Wyrzeźbiona w drewnie głowa może być ozdobą albo należeć do opiekuńczego 
bóstwa. Dajakowie są przede wszystkim wyznawcami animistycznych kultów, 
choć są wśród nich również muzułmanie i chrześcijanie. Tatuaże są świadectwem życiowego doświadczenia i oznaką społecznego statusu.



głowy przeciwników zapewniają zwycięzcom zdrowie i... 
dobre plony. Trzymających się uparcie tradycji Dajaków, 
karnie przesiedlano, rozpraszając po archipelagu. Na ich 
ziemie sprowadzano natomiast przedstawicieli innych lu-
dów i innych religii, co zamiast potencjalne konflikty wy-
gaszać, rodziło nowe.
Jakby w kontraście do budzącej grozę tradycji Dajakowie 
zajmują się przede wszystkim rolnictwem. I chociaż coraz 
powszechniejsza jest opinia, że w ich życie i zajęcia szybko 
wkracza nowoczesność, nie mogę oprzeć się wrażeniu, że 
leśni ludzie są wciąż od nas bliżsi mieszkańcom Tapinbini. 
Tamtejsi Dajakowie nadal mieszkają w drewnianych do-
mach z dachami z palmowych liści. Kultywują dawne za-
jęcia rzemieślnicze oraz język. Strojów też tak do końca nie 
zmienili. Zapewne nie dlatego, że nie ulegają modzie, ale 
dlatego, że ich własne, skąpe odzienie, znakomicie odpo-
wiada potrzebom klimatu. Owszem, kiedy wyruszają do 
miasta, okazuje się, że korzystają z komórek i dzid ze sobą 
nie zabierają. W tym akurat nie widzę nic niezwykłego. 
Przecież jadą po zakupy lub w interesach, a nie po głowy.
Na miejscu natomiast chętnie prezentują swoją kulturę 
turystom. Bo również tutaj, na odległym od Polski Borneo, 
folklor jest wartościowym „produktem turystycznym”, 
zwłaszcza że z zaskoczenia trudno się do nich dostać. 

Przybywamy do wiosek w grupkach z przewodnikami, 
więc jak łatwo się domyślić, mieszkańcy mają czas, by przy-
gotować się na spotkanie. W efekcie, podobnie jak w na-
szych skansenach, oglądam ludzi oddających się tradycyj-
nym zajęciom. Podziwiam przedmioty wyplatane z ratanu. 
Próbuję wystrzelić z dmuchawy i wydobyć dźwięk z obcego 
nawet z wyglądu instrumentu. Przed posiłkiem gospodarze 
zachęcają do pokręcenia kamiennymi żarnami. Przyjmuję 
wyzwanie, ciesząc się w gruncie rzeczy, że nie muszę po-
dobnemu zajęciu oddawać się w domu.
Kulminacyjnym punktem programu jest wieczorny spek-
takl taneczno-muzyczny. Kobiety przywdziewają nań efek-
towne stroje. A przedzierzgnięci znowu w wojowników 
i myśliwych mężczyźni popisują się strzeleckim kunsztem. 
Ich ofiarą padają rozwieszone balony. Wojownik w zwie-
rzęcej skórze z okazałym pióropuszem na głowie, zestrze-
liwuje je zręcznie, posługując się dmuchawą. Taką samą, 
z jakiej mnie zamiast wypuścić strzałkę, udało się jedy-
nie wydobyć niezbyt efektowny świst. Pokaz kończy się 
tańcem, do którego zapraszani są także goście. Tancerki 
mają bose stopy. Nie wiem, czy w ich kulturze nadepnię-
cie zostanie uznane za nieudolność, ale chęć uniknięcia 
niezręcznej sytuacji dekoncentruje i nie pozwala w pełni 
poddać się rytmowi. Zrzucam buty. Od razu lepiej!
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* * * * *
Kilka dni później patrzę na wyspę z pokładu wznoszącego 
się samolotu. Wspominam chwile spędzone u „leśnych 
ludzi”. Konstatuję, jak bardzo powierzchownie doświad-
czyłem Borneo, wyspy dwukrotnie przecież obszarowo 
większej od Polski. Jednak nieprzypadkowo wybrałem 
jako główny cel orangutany. Nie są wprawdzie jedynymi 
ciekawymi przedstawicielami fauny na wyspie, ale są ga-
tunkiem ginącym, a ich naturalne środowisko kurczy się 
w zastraszająco szybkim tempie. Mimo że – jak informuje 
WWF – w ostatnich dwóch dekadach odkryto na Borneo 
ponad 350 nieznanych wcześniej gatunków fauny i flory, 
na wyspie intensywnie eksploatuje się lasy. Jeszcze przed 
ćwierćwieczem zajmowały ponad 75% powierzchni wy-
spy, dziś porastają niespełna jej połowę.

 
W organizacji podobnych wypraw specjalizuje się wielu indonezyjskich tourope-
ratorów. Polecam usługi Adventure Indonesia. W  ich ciekawej, logicznie skom-
ponowanej ofercie znajdziemy zarówno kilkudniowe wycieczki do sanktuarium 
orangutanów na Borneo, jak i blisko miesięczne wyprawy pod hasłem „Indonesia 
Discovery” (www.adventureindonesia.com). Trzeba tylko pamiętać, że koszty 
każdej z nich nie obejmują przelotów do Indonezji i z powrotem.

Ryby należą do podstawowych składników diety Dajaków.

Tańce są kulminacyjnym punktem folklorystycznego show i znakomitą okazją  
do podziwiania odświętnych strojów.
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Nie chodzi tu oczywiście o wyjazd z biurem podróży, 
które zapewnia opiekę dzieciom w hotelu, lub leni-
wą agroturystykę pod gruszą. Chodzi o prawdziwą 
eskapadę, samodzielnie zorganizowaną podróż, 
podczas której jesteśmy zdani przede wszystkim 
na siebie. No cóż, reprezentuję stronę podróżu-
jącą z dziećmi, choć zdaję sobie sprawę, że nie 
każdemu rodzicowi musi to odpowiadać. Ważne, 
żeby decyzję o wspólnym wyjeździe podjąć świa-
domie, korzystając z dotychczasowego doświad-
czenia. Jeżeli wybieramy się do Czarnej Afryki po 
raz pierwszy w życiu i chcemy zabrać małe dzie-
ci, to raczej nie jest to dobry pomysł. Podobnie 
wysokogórski trekking czy rafting dziką rzeką. 
My, rodzice, musimy dokładnie wiedzieć, w co się 
„wpuszczamy” i mieć to pod kontrolą. To dorośli 
odpowiadają za dzieci! Straszno słuchać o „wy-
czynach” tatusiów, którzy kompletnie nieprzygo-
towani narażają życie swoje i potomstwa gdzieś 
w wysokich górach. 
Z drugiej strony, świat, nawet ten odległy i egzotycz-
ny, nie jest aż tak straszny. Dziecko często otwiera 
serca i drzwi tych obcych, innych, a wspólna włó-
częga kształtuje i wzbogaca całą rodzinę. 

Kiedyś w północnych Indiach spotkaliśmy kilku Ho-
lendrów z dziećmi. Te ganiały na bosaka po wiej-
skiej, zaśmieconej drodze. Koleżanka spytała, czy 
nie obawiają się o maluchy. Holender tupnął (także 
bosą) stopą i spytał: „A co, zła ziemia”? No wła-
śnie, wcale nie zła. Wspólna podróż to przygoda, 
budowanie więzi, lepsze i gorsze przeżycia. Po raz 
pierwszy wyjechaliśmy z córką, gdy miała 6 miesię-
cy. Spędziliśmy miesiąc na Krecie i było cudownie, 
chociaż nie obyło się bez wizyty u doktora (mała do-
stała wysypki). Przed wyjazdem z trzylatką do Azji 
Południowo-Wschodniej konsultowaliśmy się ze 
specjalistą medycyny tropikalnej. Co mamy zrobić? 
Doktor stwierdził: „Nie jechać”. Jednak pojechali-
śmy, chociaż unikaliśmy malarycznych rejonów. 
Podróże z dziećmi są inne, czasami zamiast do 
wspaniałego zabytku trafiamy na lokalny plac zabaw 
albo opowiadamy bajkę na dobranoc, miast popijać 
chłodne piwko w barze pod palmami (bywa, że uda-
je się połączyć jedno i drugie). Za to jesteśmy razem, 
poznajemy innych dzieciatych podróżników, widzi-
my, jak nasza pociecha chłonie świat. Trzeba się tyl-
ko solidnie przygotować do wyjazdu i być świado-
mym niespodzianek, które mogą nas spotkać. 
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XXIV Festiwal Piosenki 
Przedszkolnej 

 Rabka-Zdrój
Dziecięce śpiewanie, występy 

dzielnych przedszkolaków, 
które z pewnością wywołają 

uśmiech na twarzach 
słuchaczy. 

www.mok.rabka.pl

 Wielkie Manewry Szwej-
kowskie Twierdzy Przemyśl

 Przemyśl
Zwiad, rowerowa wycieczka 

po twierdzy, gry, koncerty i za-
bawy. Impreza z iście Szwej-
kowskim humorem odbywa 

się po raz osiemnasty. 
www.szwejk-przemysl.pl
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Międzynarodowy 
Dzień Dziecka 

Ustanowiony rezolucją ONZ  
w 1954 r. Oficjalne święto 

dzieci, ale przede wszystkim 
okazja do radosnej zabawy 

i wspólnego, rodzinnego 
spędzenia czasu. 

Festiwal Zabaw dla Dzieci
Warrnabool, Australia 

Ponad 80 atrakcji, występów, 
zabaw, gier dla dzieciaków  

w wieku od 2 do 12 lat. Tydzień 
beztroskich wakacji  

na Antypodach. 
www.fun4kids.com.au

Ogrody Tivoli
Kopenhaga, Dania
Jeden z największych w Euro-
pie parków rozrywki zaprasza 
do zabawy i przygody całe 
rodziny. Drewniane kolejki gór-
skie, najwyższa karuzela świata 
i dzika przejażdżka na Vertigo 
to tylko niektóre z atrakcji.
www.tivoli.dk

Festiwal Błota
Boryeong, Korea Południowa
Kilka milionów miłośników ba-
brania się w błocie przybywa 
co roku na plażę Daecheon, 
by kąpać się, tarzać i ślizgać 
w błotnistej mazi dla zabawy, 
zdrowia i urody. 
www.boryeongmudfetival,com

27-28 17
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Buczkowskie 
Święto Truskawki
Buczek (woj. łódzkie)
Mnóstwo truskawkowych atrak-
cji dla małych i dużych: kącik 
malucha, wesołe miasteczko, 
konne przejażdżki, koncerty 
i rozgrywki sportowe.  
Smacznego!
www.buczek.org.pl

Dziecięcy Przegląd Piosenki 
Żeglarskiej „Szantki”
Giżycko 
Jak wakacje na wodzie – to 
oczywiście Mazury! Na plaży 
miejskiej najmłodsi wodniacy 
dadzą popis pieśni żeglar-
skich. Ahoj!
www.szantywgizycku.pl/
strona/

Glastonbury Festival
Wielka Brytania
Podczas Glasto rządzi rock  
i muzyka alternatywna. Na ten 
jeden z największych festiwali 
muzycznych w Europie ściąga 
młodzież z wielu zakątków 
świata. 
www.glastonburyfestival.co.uk

Dzień Bastylii 
Francja 
Bodaj największe święto 
Francuzów. Z okazji rocznicy 
zburzenia twierdzy odbędzie 
się wielka defilada wojskowa 
w Paryżu  i mnóstwo imprez 
jak Francja długa i szeroka. 
www.france.fr
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XII Bieg Rzeźnika
 Komańcza

Kultowy ultrabieg górski na 
dystansie 78 km z Komańczy 

do Ustrzyk Górnych. Najmłodsi 
biegacze mogą natomiast 

wystartować w znacznie krót-
szym „Rzeźniczątku”, czyli dla 

każdego coś miłego. 
www.biegrzeznika.pl

Zoo Safari
 Świerkocin

Przejażdżka wśród egzo-
tycznych zwierząt z kilku 

kontynentów. Do wnętrza 
samochodu zaglądają ciekaw-

skie osiołki, a lamy wesoło 
chichoczą. Tu zwierzęta są na 

wyciągnięcie ręki! 
www.zoo-safari.com.pl 
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Muzeum Zabawek
Praga, Czechy
Muzeum na Hradczanach 
zajmuje aż dwa piętra i z 
pewnością zrobi na najmłod-
szych kolosalne wrażenie: tyle 
zabawek w jednym miejscu! 
www.prague.eu/cs/objekt/
mista/522/muzeum-hrace-
k?back=1

Oblężenie Malborka
Malbork
Wspaniała inscenizacja  
i rekonstrukcja oblężenia krzy-
żackiej warowni. Żywa lekcja 
historii i średniowieczna zaba-
wa z największym ceglanym 
zamkiem w Europie w tle. 
www.oblezenie.zamek.pl

Świat Muminków
Naantali, Finlandia

Na wyspie Muminków spotkać 
można wszystkich bohate-

rów kultowych książek Tove 
Jansson. 41 atrakcji i pyszna 

zabawa przez cały dzień! 
www.moominworld.fi

Mistrzostwa Świata  
w Poławianiu Bursztynu

Stegna
Kto w tym roku zostanie 

mistrzem? Wyruszamy na 
bałtycką plażę w poszukiwa-

niu bursztynu.  
Wiele imprez towarzyszących  

i rozrywek dla osób  
w każdym wieku.

www.polawianiebursztynu.pl

V Ogólnopolski Festiwal  
Nieskończonych Form Mleka

 Sandomierz
Serowarstwo niejedno ma imię, 

o czym przekonamy się na 
festiwalu: degustacje, pokazy, 

prelekcje i dyskusje...  
Smacznie i ciekawie! 
www.sandomierz.pl

Calgary Stampede 
Calgary, Kanada 

Megazabawa w stylu Western. 
Wielkie rodeo, pokazy ujeż-

dżania byków, wyścigi wozów, 
koncerty folkowe, parady, 

wystawy rolnicze. Yeah! 
www.calgarystampede.com 

Czerwiec Lipiec
 k a l e n d a r i u m

Przygody w Krainie Czarów 
Londyn, UK
Co kryje się w norze królika? 
Wskocz do Krainy Czarów  
i przekonaj się sam. Gwaranto-
wana zwariowana zabawa  
dla dzieci w wieku 5-10 lat. 
www.alice-underground.com 

Dubaj – Letnie Niespodzianki  
Dubaj 
Dubaj zaprasza całe rodziny 
na wypasiony festiwal; będzie 
się działo! Przewidziano wiele 
niespodzianek dla dzieci,  
a dla dorosłych… zakupową 
bonanzę. 
http://summerisdubai.com/en/
section/festivals/dubaisummer-
surprises 
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więcej ptaków niż ludzi. Wieś zyskała nawet przydomek 
bocianiej, bo kilkadziesiąt gniazd na dachach zabudo-
wań, drzewach i słupie elektrycznym tworzy największą 
kolonię bociana białego w Polsce. Do miłośników koni 
kieruje swoje zaproszenie stacja badawcza konika pol-
skiego w Popielnie  5 . Są tam już dwa tabuny dzikich 
koni. Na terenie stacji można też spotkać żubronie (po-
wstająca naturalnie, ale bezpłodna krzyżówka żubrów 
z krowami) oraz bobrowe żeremia. Najlepszym miej-
scem poznania bogatej flory regionu jest Leśne Arbore-
tum Warmii i Mazur w Kudypach 6 , ogród botaniczny, 
w którym rośnie ponad 1000 gatunków miejscowych 
drzew i krzewów. Ponadto utworzono tam interesujące 
lapidarium geologiczne, gromadząc kamienie i głazy 
narzutowe z regionu.

W konwencji zabawy
Z myślą o najmłodszych powstaje coraz więcej instalacji 
i obiektów, które zamieniają kontakt z przyrodą w za-
bawę, zachęcając do gier i sportowej aktywności na 
świeżym powietrzu. Świetnym przykładem takiego roz-
wiązania jest Park Rekreacyjno-Edukacyjny w centrum 
Pasłęka 7 . Wydzielono w nim wyposażone w urządze-

W czasie deszczu dzieci się nudzą – głosi stare powiedzonko. Warmia i Mazury 
dowodzą, że się zdezaktualizowało, bo region oferuje tak wiele atrakcji, że trudno 
się nudzić. Bez względu na pogodę!
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Głównym atutem regionu są niepowtarzalne krajobra-
zy, bogata flora i fauna. Na terenie Puszczy Piskiej działa 
w Kadzidłowie Park Dzikich Zwierząt 1 . Przemierzając 
jego teren z przewodnikami, poznajemy życie zwierzy-
ny płowej (saren, jeleni, łosi, danieli), dzików, wilków, 
bobrów oraz ptactwa. Można zajrzeć także do rysi, któ-
rych w normalnych warunkach raczej się nie spotyka, 
bo wiodą nocny tryb życia i kryją się przed człowiekiem. 

Jeleniowate są głównymi mieszkańcami fermy w Kose-
wie Górnym koło Mrągowa 2 . Natomiast w położonej 
na wschód od jeziora Mamry w Puszczy Boreckiej 3    
żyją na wolności żubry. Aby turyści mogli popatrzeć na 
te zwierzęta podczas dokarmiania, wystawiono spe-
cjalną platformę. Wieża widokowa pojawiła się także 
w maleńkim Żywkowie 4  w północnej części regionu. 
To sanktuarium bocianów, w którym mieszka dwa razy 

Warmia i Mazury
 na każdą pogodę

Leśne Arboretum Warmii i Mazur w Kudypach, fot. Paulina Rutkowska
Park Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie, arch. PDK w Kadzidłowie
Park Rekreacyjny w Pasłęku, fot. M. Krasińska

Aquasfera w Olsztynie, fot. WCRS Aquasfera Galeria Warmińska



Idealne na niepogodę
Dobrym pomysłem na deszczowy dzień jest wizyta 
w którymś z licznych w regionie aquaparków. Najbo-
gatszą ofertę kieruje do klientów „Aquasfera” – Wod-
ne Centrum Rekreacyjno-Sportowe w Olsztynie 13 . 
W kompleksie znajduje się basen olimpijski i basen roz-
grzewkowy. Jest rozległa część rekreacyjna, klub fitness 
i restauracja. Z myślą o dzieciach przygotowano brodzik 
i dwie 120-metrowe zjeżdżalnie. Nieco mniejszym kom-
pleksem basenów dysponuje „Aquapark Ostróda” 14 ,  
w którym są także brodziki dla dzieci, rwąca rzeka, ja-
cuzzi i sauny. Natomiast w kinie w Iławie w każdą trze-
cią niedzielę miesiąca o godz. 13 odbywają się projekcje 
kultowych bajek dla dzieci: Reksia czy Bolka i Lolka.
Alternatywą aquaparków są centra organizujące cieka-
we warsztaty. W Kamionce koło Nidzicy działa 
garncarska wioska 15 . W jej programie zajęć 
jest nauka garncarstwa na kole, produkcja 
papieru czerpanego i malowanie na szkle. 
Oprócz pracowni garncarskiej można od-
wiedzić także kuźnię i stodołę mazurską, 
w których zgromadzono dawne sprzęty 

nia sportowe i rekreacyjne strefy gier, zabaw i ćwiczeń. 
Są miejsca spacerowe z ławeczkami w przyjemnym 
otoczeniu i miasteczko rowerowe, a w centralnej czę-
ści tryska fontanna. Terenem dedykowanym aktywnemu 
rodzinnemu wypoczynkowi jest Ekomarina w Mrągowie 
8  z bogato wyposażonymi w urządzenia rekreacyjne 

placami zabaw, obiektami wspinaczkowymi, stołami do 
ping-ponga oraz boiskami do piłki plażowej i koszyko-
wej. Koło Elbląga powstał Park Rozrywki Nowa Holandia 
9 . Na gości czekają tematyczne wyspy: zakochanych, 

potworów, iluzji, dwór Króla Artura, replika osady wi-
kingów i minizoo. Między atrakcjami kursują tramwaje 
wodne. Można też pływać wedle własnego uznania, 
wypożyczając sprzęt wodny. Jeszcze mocniej na aktywne 
spędzanie czasu stawiają gospodarze Parku Rozrywki Ak-
tywnej „Bartbo” w Burtynach 10  koło Olsztyna. Oferują 
gościom park linowy, strefy do paintballu, speedballu, 
jazdy na quadach i monster truckami, segwaye, zorbing, 
strzelnicę, place zabaw i łowiska. Do tego typu atrakcji 
zalicza się także Mazurski Park Atrakcji „Mazurolandia” 
11  (okolice Gierłoży). Znajdują się tam miniatury najpięk-
niejszych obiektów z Warmii i Mazur, niewielki skansen 
oraz rycerskie grodzisko. Miejscem świetnej zabawy jest 

przymierzalnia historycznych strojów. Wachlarz odpo-
wiedzi na proste pytanie „W co się bawić?” poszerzają 
poligon, strzelnica i park rozrywki. A w pobliżu Giżycka, 
w Spytkowie, powstało Muzeum Indian 12 , w którym 
zgromadzono stroje, broń, przedmioty obrzędowe, za-
bawki i współczesne wyroby artystyczne. Wioskę indiań-
ską tworzą charakterystyczne tipi, a na strzelnicy można 
się bezpiecznie pobawić łukami. W sąsiedniej Chacie 
Farmera zorganizowano wystawę zabytkowych sprzę-
tów związanych z wypiekiem chleba i uprawą zbóż oraz 
urządza się warsztaty chlebowe.
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Park Rozrywki Nowa Holandia koło Elbląga, fot. arch. PRNH
Muzeum Indian w Spytkowie, fot. Viktorio Zdanowicz

Garncarska Wioska w kamionce koło Nidzicy
Skansen w Olsztynku, fot. arch. MBL
Aquapark w Ostródzie



gospodarstwa domowego, narzędzia rzemieślnicze 
i rolnicze. W Skansenie w Olsztynku 16  prowadzone 
są warsztaty dla dzieci i młodzieży obejmujące zagad-
nienia związane z budownictwem, tkactwem, ubiorem 
i życiem codziennym w dawnej wsi.
Starszym dzieciom dedykują swoją ofertę instytucje 
związane z nauką i historią. W Interaktywnym Muzeum 
Państwa Krzyżackiego w Działdowie 17  zastosowano na 
szeroką skalę multimedia, ekrany dotykowe i projekcje 
3D. Poznawanie w tych warunkach dziejów zakonów 
rycerskich nikogo nie znudzi. Są ponadto makiety zam-
ków, animacje bitew i rekonstrukcje machin oblężni-
czych. W 2014 r. muzeum zostało uznane za jeden z 7 
Cudów Polski.
W czasy II wojny światowej przeniesiemy się w „Mie-
ście Brygidy”, jak nazwano przekształcone w muzeum 
schrony Centrum Dowodzenia i Łączności III Rzeszy 
w Mamerkach 18 . Szczególną atmosferę tego miejsca 
tworzą dramatyczne wydarzenia z przeszłości. Tutaj do-
szło do nieudanego zamachu na Adolfa Hitlera. Stąd 
wyszedł rozkaz stłumienia Powstania Warszawskiego. 
Do atrakcji należą ponadto 30-metrowy podziemny 

tunel między schronami oraz replika fragmentu Bursz-
tynowej Komnaty.
Placówką znakomicie łączącą edukację z zabawą jest 
Planetarium i Obserwatorium w Olsztynie 19 , gdzie są 
specjalnie przygotowane seanse dla dzieci z różnych 
grup wiekowych.

Specjalne wyposażenie i oferty hoteli
Przygotowanie hoteli na przyjmowanie najmłodszych 
gości stało się modnym trendem w zachodniej Euro-
pie już dwie dekady temu. Nasz model rodzinnego 
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wypoczynku wciąż nieco odbiega od popularnego 
w Niemczech czy Austrii. Wyjeżdżając z dziećmi, 
chcemy bowiem jak najwięcej czasu spędzać w ich 
towarzystwie. Liczne obiekty na Warmii i Mazurach 
dostosowały już swoją ofertę do oczekiwań rodzin 
z dziećmi, a dostosowane do potrzeb najmłodszych 
wyposażenie stało się kanonem. Są więc łóżeczka 
turystyczne, podgrzewacze do butelek, przewijaki, 
wanienki, podesty i osłony na kontakty. Działają mi-
nikluby dla dzieci, w których animacją zajęć zajmuje 
się personel z kwalifikacjami pedagogicznymi. 
Robert’s Port w Mikołajkach 20  wita najmłodszych go-
ści upominkami. Wytyczono dla nich strefy zabawy za-
równo pod dachem, jak i na świeżym powietrzu. W re-
stauracji są kąciki do malowania, specjalne krzesełka, 
nietłukąca się zastawa i specjalne menu. Na niepogodę 
sala kinowa, pokój gier wideo, „małpi gaj” z basenami 
z piłeczkami, zjeżdżalnią, tunelami i korytarzami oraz 
puzzle i gry planszowe. Rodzinna strefa rozrywki „Kidz 
Fun” oraz aquapark stanowią zaplecze Hotelu Platinum 
w Ostródzie. „Kidz Fun” 21  jest otwarty również dla go-
ści niezameldowanych w Platinum. To także stało się już 
standardem. Termy Medical Warmia Park w Pluskach  
22  oferują więc swoim gościom i osobom z zewnątrz 
zabawę w rwących strumieniach, pobyty w tężni solan-
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Małe walki rycerskie w Zamku Ryn, fot. arch. Zamku w Rynie
Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego w Działdowie, fot. arch. IMPK Mamerki

Galiny, fot. arch. Pałac i Folwark Galiny



kowej i zabawę w grotach basenowych z podwodnymi 
akwariami, jacuzzi, gejzerami, masażami wodno-po-
wietrznymi oraz łączkę do opalania ze światłoterapią. 
A Hotel Gołębiewski w Mikołajkach zaprasza do parku 
wodnego „Tropikana” 23  z licznymi basenami, jacuzzi, 
saunami, 3-torową zjeżdżalnią, deszczownicą, piaskow-
nicą i brodzikiem dla dzieci.
W hotelu Zamek Ryn 24  splatają się magia przeszłości 
z nowoczesnym wyposażeniem i pełną atrakcji ofertą, 
w której są rejsy statkiem, loty balonem, gra w kręgle oraz 
różnorodne warsztaty – kulinarne i decoupage’u, piękna 
i stylu. Zamek jest doskonałym punktem 
wypadowym na wycieczki rowerowe, 
trasy piesze, biegowe i żeglarskie. 
Rozgłos przyniosły mu biesiady 
w rycerskiej konwencji, prze-
noszące gości w czasy średnio-
wiecza dzięki strojom z epoki 
i widowiskowym pokazom walk, nie 
mówiąc o inspirowanej dawnymi 
tradycjami kuchni. W Galinach 
pod Bartoszycami 25  zabytko-
we pałacowe stajnie, które na-
leżą do zamienionego w hotel 
kompleksu, wciąż rozbrzmiewa-
ją rżeniem koni. Z powodzeniem 
można tu zasiąść w siodle pierwszy raz 
w życiu, jak i – przy pewnym doświadczeniu 
– wyruszyć w siodle w mazurskie plenery. Na 
najmłodszych zaś gości czeka Farma Zwierząt Miniatu-
rowych, w której pod opieką instruktorów dzieci będą 
mieć z nimi bezpośredni kontakt, nauczą się, jak prawi-
dłowo odnosić się do zwierząt i jak się nimi opiekować.

 
Tekst: Paweł Wroński, 
Materiał pod patronatem Warmińsko-Mazurskiej  
Regionalnej Organizacji Turystycznej.
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Zajęcia kulinarne w Robert’s Port w Mikołajkach, fot. arch. Robert’s Port
Tropikana w hotelu Gołębiewski w  Mikołajkach, fot. arch. hotelu

Hotel Platinium strefa Kidz Fun, fot. arch. hotelu

Atrakcje wodne:
Wodne Centrum Rekreacyjno-Sportowe „Aquasfera” Olsztyn
al. Marszałka J. Piłsudskiego 69b, 10–449 Olsztyn
kasy: tel. +48 89 535 96 22, +89 535 23 96
www.aquasfera.olsztyn.eu

Aquapark Ostróda
ul. Jana Pawła II 9, 14–100 Ostróda
tel. +48 89 642 05 52
www.aquaparkostroda.pl

Termy Medical Warmia Park Pluski
ul. Pluszna 36, Pluski, 11–034 Stawiguda
tel. +48 89 519 53 04
www.warmiapark.pl

Park Wodny Tropicana Hotel Gołębiewski Mikołajki
ul. Mrągowska 34, 11–730 Mikołajki
tel. +48 87 429 07 77
www.golebiewski.pl

Parki rekreacyjne:
Park Rekreacyjno-Edukacyjny w Pasłęku
pl. 1000-lecia, 14-400 Pasłęk

Ekomarina w Mrągowie
ul. Jaszczurcza Góra 6, 11–700 Mrągowo
www.eko-mazurymariny.pl

Park Rozrywki Nowa Holandia
Nowe Pole 1B, 82–310 Elbląg 2
tel. +48 55 615 10 85
www.nowaholandia.pl

Park Rozrywki Aktywnej Bartbo
Butryny 100, 10–687 Olsztyn
tel. +48 600 133 419, +48 89 513 32 82
www.bartbo-parkrozrywki.pl

Mazurolandia – Mazurski Park Atrakcji – Parcz k. Kętrzyna
Parcz 7/1, 11–400 Kętrzyn
tel. +48 513 125 283 (kasa), +48 693 616 083
www.miniatury.com.pl

Muzeum Indian – Spytkowo k. Giżycka
Spytkowo 48, 11–560 Giżycko
tel. +48 502 448 504
www.muzeumindian.pl

Salony zabaw:
Salon zabaw Warmiolandia w Olsztynie
ul. Lubelska 29 G, 10–406 Olsztyn
tel. +48 791 078 111
www.warmiolandia.pl

Klub Kidz Fun w hotelu Platinum Ostróda
ul. Wyszyńskiego 11 a, 14–100 Ostróda
tel. +48 89 642 36 76, +48 89 642 36 00
www.hotelplatinum.pl

Warsztaty dla dzieci:
Garncarska Wioska – Kamionka k. Nidzicy
Kamionka 5, 13–100 Nidzica
tel. +48 666 028 991
www.garncarskawioska.pl

Skansen w Olsztynku
ul. Leśna 23, 11–015 Olsztynek
tel. +48 89 519 21 64
www.muzeumolsztynek.com.pl

Historia i nauka:
Mamerki
11–600 Mamerki
tel.+48 698 793 104
www.mamerki.com

Planetarium i Obserwatorium – Olsztyn
al. Piłsudskiego 38, 10–450 Olsztyn
tel. +48 89 533 49 51
      +48 89 527 67 04
www.planetarium.olsztyn.pl

Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego
plac Mickiewicza 43
13–200 Działdowo
tel.+48 23 697 76 30
www.muzeum.dzialdowo.pl

Przyroda:
Kosewo Górne – ferma zwierząt jeleniowatych
11–700 Mrągowo
tel. +48 89 742 43 80
www.kosewopan.pl

Park Dzikich Zwierząt – Kadzidłowo
12–220 Ruciane-Nida
tel. +48 87 425 73 65 (1 V – 31.X)
tel. +48 87 425 73 66 (1 XI – 30 IV)
www.kadzidlowo.pl

Żywkowo – bociania wieś

Popielno – stacja badawcza konika polskiego
12–222 Wejsuny
tel. +48 87 423 15 19
www.popielno.pl

Zagroda żubrów w Wolisku
Leśne Arboretum Warmii 
i Mazur – Kudypy
tel. +48 89 527 90 90, +48 510 990 317
www.kudypy.olsztyn.lasy.gov.pl

Hotele przyjazne dzieciom:
Hotel Roberts Port – Mikołajki, www.hotel-port.pl
Hotel Platinum – Ostróda, www.hotelplatinum.pl
Pałac i Folwark Galiny, www.palac-galiny.pl
Hotel Zamek Ryn, www.zamekryn.pl

więcej na: www.mazury.travel

Sp i s  ob iek tów pr zy jaznych dz iec iom



„Jeżeli pociąg jest duży i wygodny, nie musisz myśleć o celu podróży – wystarczy miejsce w kącie 
przedziału, by stać się jednym z tych, którzy nie ustają w ruchu, suną po torach i nigdy nie docierają 
do celu; nawet nie czują, że powinni” – uważa Paul Tehroux, amerykański powieściopisarz,  
który pewnego dnia wsiadł do pociągu w Londynie, żeby zakończyć podróż dopiero w Japonii. 
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dróży, takiej, jaką przed wiekami odbywali młodzień-
cy z bogatych rodzin, aby poznawać świat, kształcić 
się i nabywać wszelakich doświadczeń. Pierwotnie 
Interrail Passes zostały właśnie wymyślone jako oferta 
dla ludzi poniżej 26. roku życia, ale dzisiaj korzystają 
z nich wszyscy. Na zniżki mogą liczyć również seniorzy 
po sześćdziesiątce. 

Na podbój miast
Pasażerowie Euroail najchętniej podróżują na trasie 
Praga – Berlin, Berlin jest również najczęściej odwie-
dzanym przez nich miastem. Zaraz za nim plasują się 
Praga, Kopenhaga, Wiedeń i Amsterdam. W przeci-
wieństwie do samolotu, pociągiem dociera się od razu 
niemal do serca każdego miasta. Ja pierwszy przysta-
nek robię we Wrocławiu, nocnym jadę do Wiednia na 
kawę, następnie zwiedzam zabytkowy, a przy okazji 
niezwykle designerski Graz w Austrii, żeby dotrzeć 
w końcu do Bolonii. To tutaj Dante Alighieri wpadł 
na pomysł niektórych postaci z „Nieboskiej komedii”.  
Z Bolonii ruszam do Ancony, tam wsiadam na prom do 
Grecji i szóstego dnia docieram do Aten już autobu-
sem. Wszystko z jednym biletem. Bez czekania w kolej-
kach na odprawę, bez stresu o nadbagaż i zapomnianą 
piersiówkę w torbie, która przepadnie podczas kontroli 
na lotnisku. To takie trochę inne podróżowanie. Wol-
niejsze, pełne niespodzianek i dające sporo wolności. 
Mogę wysiąść w każdym momencie i pojechać w zu-
pełnie innym kierunku. I jak w piosence Maryli Rodo-
wicz, właściwie nie muszę dbać o bilet.

Co prawda, samolotem byłby znacznie szybciej, ale 
prawdziwi wędrowcy tak nie robią. Dlatego w czasach 
wielkiego pośpiechu Eurail Group G.I.E. wymyśliła je-
den bilet na całą Europę. Idea jest prosta. Interrail i Eu-
rail Passes  umożliwiają nieograniczone podróżowanie 
po trzydziestu krajach starego kontynentu. Udziałow-
cami organizacji, której siedziba mieści się w Utrechcie 
w Holandii, jest ponad trzydzieści przewoźników ko-
lejowych, m.in. PKP Intercity i Deutsche Bahn, a także 
firmy żeglugowe, autobusowe, muzea oraz hotele. Te 
ostatnie oferują właścicielom „przepustek” swoje usłu-
gi po obniżonych cenach lub nawet bezpłatnie. 

Podróżnik renesansu
Interrail Pass kupuję przez internet, choć można to 
zrobić również w międzynarodowych kasach na 
dworcu. Mój bilet pozwoli mi podróżować 10 dni 
w przedziale czasowym 22 dni. Druga klasa kosztu-
je 374 euro, ale podczas podróży całą dobę spędzę 
też na… Adriatyku. W kolejnych krajach, jeśli jest taka 
potrzeba, dokupuję jedynie miejscówki.  Zamierzam 
pokonać trasę z Gdańska do … Aten. To tylko sześć 
dni podróży i aż sześć, biorąc pod uwagę, ile atrakcji 
czeka mnie po drodze. W tym roku Eurail Group po-
stanowiła powrócić do idei wielkiej renesansowej po-

Wsiąść do pociągu
nie byle jakiegoP
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Niespełna 7-tysięczne miasteczko ze wspaniałą starówką, historyczną 
siatką ulic i okazałym krzyżackim zamkiem przyciąga turystów  
nie tylko cennymi zabytkami, ale też rycerskimi turniejami i festynami  
w średniowiecznym stylu.
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Siedziba krzyżackiego komtura 
Dumą i największą atrakcją Gniewu jest wspania-
le zachowany krzyżacki zamek. Okazała ceglana 
budowla wznosi się na wiślanej skarpie i widać ją 
już z daleka. Z jego budową rycerze zakonni ruszy-
li jeszcze pod koniec XIII w., lecz ostateczną formę 
zamek uzyskał dopiero w połowie XV stulecia. Jest 
on zbudowany na planie zbliżonym do kwadratu 
o boku długości 47 m. Zamkowa brama prowadzi 
na przykryty szklanym dachem dziedziniec, w na-
rożnikach wznoszą się wysmukłe wieże. Elegancja 
zastosowanych tu rozwiązań architektonicznych do 
dziś robi duże wrażenie. 
Krzyżacy wynieśli się stąd dopiero w 1464 r., po 
przegraniu wojny trzydziestoletniej. Od tej pory wa-
rownia była siedzibą starostów. 

Pałac Marii Kazimiery 
Ciekawe, że po zniszczeniach potopu szwedzkiego 
miasto i zamek dzięki szczególnej pieczy króla Jana 
III Sobieskiego, będącego jednocześnie starostą 
gniewskim, zostały szybko odbudowane. 

Gniew
Michał Rembas

Zamek w Gniewie został wzniesiony po 1290 r. przez zakon krzyżacki. Rozbu-
dowywana w XIV i XV w. warownia była siedzibą krzyżackiego komtura, a od 
połowy XV w. do 1772 r. – polskich starostów.

Od góry: Gniew, Uliczka Sambora z zabudową z przełomu XVIII i XIX w.
                 i  Rynek starego miasta
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Właśnie w Gniewie król wzniósł dla swojej żony 
Marii Kazimiery pałac, w którym obecnie mieści 
się hotel. Wraz z pozostałymi obiektami Wzgórza 
Zamkowego tworzą kompleks, w którego murach 
wyprawić można wspaniały bankiet, urządzić kon-
ferencję czy atrakcyjną imprezę integracyjną.

Atrakcje na zamku
Najważniejsze, że przez cały rok zamek „żyje” – 
mieści się w nim Historyczny Park Rozrywki zapra-
szający do wizyty w warsztatach rzemiosł dawnych, 
muzeum, można w nim skorzystać z nauki jazdy 
konnej, przejażdżek powozem czy wypłynąć z zam-
kowej przystani gondolą w rejs po Wiśle. Gniewski 
zamek słynie także z grup odtwórstwa historyczne-
go, takich jak ponad 30-osobowa Chorągiew Hu-
sarska Marszałka Województwa Pomorskiego czy 
Żółty Regiment Piechoty. W jego scenerii odbywają 
się słynne w całym kraju inscenizacje i inne imprezy: 
27-28 czerwca – Międzynarodowy Turniej Rycerski 
Króla Jana III, 8-9 sierpnia – Vivat Vasa!!! Bitwa 
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Dwóch Wazów 1626, czy jedno z największych 
wydarzeń muzycznych na Pomorzu – Międzynaro-
dowy Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej Gospel, który 
odbywa się 14-16 sierpnia.

Kościół św. Mikołaja
W sercu tego niespełna 7-tysięcznego miastecz-
ka rozciąga się starówka, z historyczną siatką ulic, 
z mnóstwem zabytkowych kamienic, rynkiem i go-
tyckim ratuszem. Z czasów krzyżackich pochodzi 
kościół św. Mikołaja, jedyna zachowana gniewska 
świątynia. Okazuje się, że kościół stanął w miejscu 
pogańskiej świątyni – archeolodzy odkryli tu drew-
niane belki oraz makabryczne ofiary z niemowląt. 
Natomiast w krypcie kaplicy św. Anny znaleziono 
kilkadziesiąt pochówków z lat 1700-1850. Zmarli 
byli często bogato odziani – nic w tym dziwnego, 
bo kaplica służyła jako miejsce spoczynku miejsco-
wej szlachty. Część znalezisk archeologicznych jest 
wyeksponowana w krypcie pod kaplicą. W bezpo-
średnim sąsiedztwie kościoła znajduje się unikatowa 
uliczka Sambora z parterowymi domkami z przeło-
mu XVIII i XIX w., maskotką miasta Misiem Maciu-

siem oraz Ogrodem Historii przedstawiającym dzie-
więć najważniejszych wydarzeń z dziejów Gniewu.

Jak zwiedzać Gniew? 
Najlepiej niekonwencjonalnie, z pomocą nowocze-
snej techniki. Na turystów czeka trasa „Gniew przez 
dziurkę”. Wystarczy mieć smartfona, aby móc ska-
nować kody QR i uzyskać informacje o zwiedzanych 
miejscach i wierszowane wskazówki o dalszej trasie. 
Spacer zaczynamy na dziedzińcu zamku.
Lecz na tym nie koniec. Na witrynie http://opanuj-
gniew.org/ oraz w punktach informacji turystycznej 
na zamku znajdziemy ulotkę z QUESTEM – z jej po-
mocą będziemy mogli zabawić się w detektywów 
i rozwikłać tajemnicę pożaru gniewskiego zamku, 
który miał miejsce w 1921 r. Ponadto na gości czeka 
w mieście 15 interaktywnych aparatów fotograficz-
nych i telefonicznych, które zapoznają nas z dzieja-
mi Gniewu i jego zabytków. 

Potyczki rycerskie podczas Turnieju Króla Jana III Sobieskiego 
co roku przyciągają wielu turystów.

Podczas rejsu gondolą po Wiśle turyści mogą podziwiać okazały pałac Marysieńki.

Więcej informacji o atrakcjach Gnie-
wu, wydarzeniach, ofercie turystycznej 
znajdziesz na stronie www.gniew.pl.

Jedyną zachowaną gniewską świątynią jest gotycki kościół św. Mikołaja 
zbudowany przez Krzyżaków w XIV w.



rzeć drewnianą figurę zbója Rummela, który przed 
wiekami rządził okolicą, łupiąc bogatych i rozdając 
biednym. Obowiązkowo należy także odwiedzić 
kościół rzymskokatolicki pw. NMP Wspomożenia 
Wiernych, wybudowany w XVIII w.

Imprezy kulturalne i turystyczne 
W Miastku co roku odbywa się wiele imprez, jakich 
w innych gminach nie uświadczymy. Największą po-
pularnością cieszą się imprezy kulturalne – wieczory 
kabaretowe, plenery malarskie, warsztaty poetyckie, 
projekcje filmów w ramach projektu „Polska Światło-
czuła”, Dni Miastka czy imprezy turystyczne, w tym 
piesze wędrówki na orientację czy rajdy rowerowe. 

Ścieżki przyrodnicze
W okolicach Miastka, warto przemierzyć ścieżki 
przyrodnicze nad Studnicą, w tym położony jesz-
cze w granicach miasta „Zielony Ruczaj” oraz bie-
gnące z Pasieki dwie ścieżki „Kąpielisko Rummela” 
i „U źródeł Studnicy”. Ciekawa jest  „Kraina Rum-
mela” – urokliwa okolica pełna ciekawostek przy-
rodniczych i turystycznych, gdzie można napić się 
krystalicznie czystej wody ze źródełka na Hamrze, 
posłuchać plusku wody z malutkiego wodospadu, 

potem odwiedzić okazały myśliwski wigwam, zadu-
mać się przy leśnej kapliczce Świętego Huberta i na 
koniec zajrzeć do kryjówki zbója Rummela.  

Jeziora lobeliowe i szachulcowe kościółki 
Gmina Miastko jest bogata nie tylko w lasy, ale 
i w jeziora.  Akweny te doskonale nadają się do po-
łowu „taaakich” ryb, uprawiania sportów wodnych, 
w tym żeglarstwa, a pływanie w nich to sama radość. 
Stolicą miasteckich sportów wodnych jest Bobięcino, 
gdzie w szkole żeglarstwa uczą się przyszłe wilki 
morskie. Do dyspozycji mają dwa akweny, w tym   
jezioro Bobięcińskie Wielkie, jedno z największych 
jezior lobeliowych w Europie.  Lobelię – tę unikatową 
wodną roślinkę – zobaczymy również w trzech wod-
nych rezerwatach przyrody w jeziorach: Orle, Kamień 
i Smołowe. W gminie najciekawszymi unikatowymi 
zabytkami są szachulcowe kościółki – w Trzcinnie, 
Wałdowie i Miłocicach. 

Kwatery ze swojskim jadłem
Na turystę w naszej gminie czeka ponad 20 gospo-
darstw agroturystycznych, które na pewno skuszą 
niejednego mieszczucha swojskim jadłem, napo-
jami, rybkami prosto z przydomowego stawku, 

Zapraszamy do odwiedzenia Miastka, niezwykle urokliwego miasteczka, leżącego 
w południowo-zachodniej części województwa pomorskiego, w powiecie bytowskim. 
Gmina Miastko jest obszarowo największą gminą w Pomorskiem i jedną  
z największych gmin w kraju.
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Kraina lasów i jezior 
Gmina jest pełna ciekawostek przyrodniczych 
i atrakcji turystycznych. Prawie 50% jej powierzchni
zajmują lasy. W gminie jest ponad 150 jezior, z cze-
go 30 ma powierzchnię większą niż 10 ha. Znajduje 
się tu największe w Polsce jezioro lobeliowe – Bo-
bięcińskie Wielkie (prawie 525 ha).

Figura zbója Rummela 
Dokąd można Państwa zaprosić? Na pewno do 
zrewitalizowanego parku w centrum miasta z fon-
tanną, przy której można odpocząć i nabrać sił do 
dalszego spaceru po mieście. Warto obejrzeć ratusz 
zbudowany na początku XX ., budynek sądu i pocz-
ty. Naprzeciwko budynku poczty trzeba też obej-

Miastko
 urokliwe, kolorowe, aktywne
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świeżym mleczkiem, kozim serkiem, wędzonymi 
pstrągami i jesiotrami, a przede wszystkim nieby-
wałą gościnnością „jak u mamy”. Przez gminę prze-
pływają też dwie rzeki – Wieprza i Studnica, ważne 
z punktu widzenia ryb łososiowatych. Rozwija się tu 
zatem właśnie hodowla tych ryb.  
Wszystkie informacje na temat pobytu w gminie 
Miastko można otrzymać, zachodząc w gościnne 
progi najmłodszego obiektu gminy – Centrum In-
formacji Turystycznej – Bramy Kaszubskiego Pier-
ścienia. Z Miastka już tylko skok nad Bałtyk, gdzie 
latem tłumy, tłumy, tłumy... A u nas spokój, cisza, 
aż chce się wypoczywać, czego szanownym Tury-
stom serdecznie życzymy i zapraszamy do Miastka!
. 

Urząd Miejski w Miastku
77-200 Miastko, ul. Grunwaldzka 1

tel. 59 857 20 81/86
promocja.miastko@op.pl

 www.miastko.pl

Centrum Informacji Turystycznej
ul. Dworcowa 29, 77-200 Miastko

tel. 59 720 33 99
miastko@kaszubskipierscien.pl



Środkowa część naszego wybrzeża, którego stolicą jest Darłowo wraz ze swoją 
wysuniętą nad samo morze częścią Darłówkiem, oraz gminy Jarosławiec  
i Dąbki to nie tylko wspaniałe plaże, klify i jeziora. Praktycznie przez całe lato 
obywają się tu rozmaite ciekawe imprezy.
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Bałtykiem
Paweł Klimek
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Zlot pojazdów historycznych, regaty czy liczne wydarzenia 
kulturalne – wszystko to sprawia, że wakacyjny wypoczy-
nek może być tu naprawdę wyjątkowo udany. Przedstawia-
my więc w skrócie najciekawsze imprezy, które tego roku 
odbędą się w Darłowie i jego okolicach.

Festiwal Media i Sztuka
Zacznijmy od imprezy, która od wielu lat cieszy się ogrom-
ną popularnością. Od 9 do 12 lipca odbędzie się kolejna 
edycja Festiwalu Media i Sztuka. Cztery dni spotkań na 
żywo ze znakomitymi postaciami mediów, sztuki i sportu, 

Darłowo  Jarosławiec  Dąbki



tego wyścigu. Regaty zaczynają się 28 czerwca w Świnouj-
ściu. Do Darłowa zawitają 1 lipca, kiedy to żeglarze będą 
ścigali się na trasie z Kołobrzegu. Wieczorem z pewnością 
darłówecki port będzie prezentował się wyjątkowo wspa-
niale, kiedy zawitają do niego liczne jachty. 
Z kolei 2 lipca odbędzie się jedna z najbardziej widowisko-
wych części regat – wyścig na redzie Portu Darłowo. Rega-
ty po Zachodniopomorskim Szlaku Żeglarskim to impreza 
łącząca regaty z turystyką i życiem towarzyskim. Jest to też 
okazja, by spotkać wielu żeglarzy z Polski, Szwecji i Nie-
miec i uczyć się od znakomitych regatowców. Dla żeglarzy 
śródlądowych może to być dobry sposób na rozpoczęcie 
morskiej przygody. Dla widzów oczywiście jest to niebywa-
le atrakcyjne widowisko!

Bieg po plaży
Inna impreza dla miłośników ruchu to Międzynarodowy 
Bieg po Plaży w Jarosławcu. Tegoroczna, jubileuszowa (od-
bywa się po raz 25.) edycja imprezy odbędzie się 5 lipca. 
Co roku w tym niecodziennym biegu startują setki biegaczy 
z Polski, Niemiec, Anglii, Ukrainy, Białorusi, a nawet Kenii. 
Na dystansie 15 km trasa prowadzi z Jarosławca do Wicia 
i z powrotem, z czego aż 7 km piękną, piaszczystą plażą.

„Lato z Radiem”
18 lipca zagości w Darłowie „Lato z Radiem”. Ta odbywają-
ca się od 1971 roku seria koncertów to jedna z najpopular-
niejszych imprez cyklicznych w Polsce. W czasie koncertów 
występują dziesiątki znanych i lubianych artystów. W Darło-
wie koncert odbędzie się na stadionie miejskim, a gwiazda-
mi będą prawdopodobnie zespół Bracia i po raz pierwszy 
(mimo tak długiej kariery scenicznej) – Maryla Rodowicz.

Dla miłośników filmu, 
kabaretu, szant i... enduro
Miłośnicy kabaretu powinni 19 lipca odwiedzić Jarosła-
wiec, gdzie odbędzie się tradycyjny kabareton. Natomiast 
8 sierpnia w położonym nad jeziorem Wicko Łącku odbę-
dzie się Biesiada Szantowa Kubrykiada. Kolejna kulturalna 

na estradzie przy latarni morskiej prezentacje muzyczne, 
koncerty i konkurs dla debiutantów o „Bursztynowy Mi-
krofon” Radia Koszalin. Wszystko to oczywiście w scenerii 
lipcowej plaży i przy akompaniamencie szumiącego morza. 
Nie jest jeszcze znany dokładnie program festiwalu, ale wia-
domo już, że wzorem ubiegłych lat nie zabraknie postaci 
z pierwszych stron gazet – swoją obecność potwierdził już 
Wojciech Mann, a na scenie będzie można posłuchać róż-
norodnego repertuaru – od koncertów symfonicznych po 
muzykę popularną. Gwiazdą w tym roku będzie Kayah.

Dla miłośników militariów
Innym ważnym wydarzeniem przyciągającym nie tylko 
przebywających w tym czasie w Darłowie letników, ale 
przede wszystkim wszystkich miłośników militariów w Pol-
sce jest Międzynarodowy Zlot Historycznych Pojazdów Woj-
skowych. W tym roku odbędzie się na przełomie czerwca 
i lipca – od 29.06 do 5.07, tradycyjnie na tzw. Patelni w Dar-
łówku (we wschodniej części, przy obwodnicy). Jak zwykle 
nie zabraknie dobrej zabawy, prezentacji zabytkowych, 
ale utrzymanych w dobrym stanie pojazdów wojskowych, 
a także pokazów grup rekonstrukcyjnych (w tym roku przed-
stawiony będzie m.in. szturm Berlina w 1945 roku). 

Zlot będzie też okazją do spotkań z hobbystami, miłośni-
kami historii i techniki wojskowej oraz przedstawicielami 
muzeów kolekcjonujących broń, a także do uzupełnienia 
swoich zbiorów kolekcjonerskich. Dla miłośników milita-
riów z pewnością jest to impreza obowiązkowa!

Reggaenwalde Festiwal
Kolejna ważna, znana i lubiana impreza odbywa się w po-
łowie sierpnia. 14-15 sierpnia miasto stanie się na dwa 
dni polską stolicą muzyki reggae. A to za sprawą Regga-
enwalde Festiwal. To jedyna tego typu impreza nad Bałty-
kiem, a jednoczenie w ogóle jeden z najpopularniejszych 
i najprzyjemniejszych festiwali na Wybrzeżu. Przyciągająca 
nie tylko fanów tej muzyki, ale w ogóle miłośników wypo-
czynku przy muzyce lekkiej, pogodnej, a przy tym granej na 
naprawdę dobrym poziomie.

Regaty po Zachodniopomorskim 
Szlaku Żeglarskim
Zupełnie innego rodzaju atrakcją są organizowane już po 
raz trzeci Regaty po Zachodniopomorskim Szlaku Żeglar-
skim Bakista Cup 2015. Impreza ta w założeniu promuje 
nowo powstające mariny Zachodniopomorskiego Szlaku 
Żeglarskiego, w tym także port w Darłowie – jeden z czte-
rech portów, który po raz kolejny włączył się w organizację 

Festiwal  Media i Sztuka w Darłowie Międzynarodowy Zlot Historycznych Pojazdów Wojskowych 
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pozycja na liście imprez to organizowany cyklicznie Festi-
wal Filmów Skandynawskich, który w tym roku odbędzie 
się od 20 do 26 lipca. To już 15. edycja tej popularnej im-
prezy dla koneserów dobrego kina. Miłośnicy spojrzenia na 
świat z innego punktu widzenia niż nasz własny, środko-
woeuropejski, nie mogą ominąć takiego wydarzenia.
Z kolei miłośnicy sportu mogą czuć się zaproszeni na Mi-
strzostwa Polski Enduro, które odbędą się w Malechowie 
18-19 lipca.

Powrót króla Eryka
Darłowo znane jest historykom jako miejsce, gdzie urodził 
się i spędził ostatnie lata swojego życia król Danii, Szwecji 
i Norwegii – Eryk Pomorski, zwany też Ostatnim Wikingiem 
Bałtyku. Jako jedyne z miast nadmorskich może poszczycić 
się gotyckim Zamkiem Książąt Pomorskich. To prawdopo-
dobnie w tym zamku Eryk Pomorski ukrył swój wielki skarb, 
który gromadził, łupiąc pływające po Bałtyku statki handlo-
we. Eryk Pomorski będzie też bohaterem inscenizacji histo-
rycznej, która odbędzie się 8 sierpnia, pod hasłem „Powrót 
króla Eryka”. To widowisko symbolizujące powrót władcy 
na zamek w Darłowie ma być zorganizowane w tym roku 
w zupełnie nowej formule. Król wpłynie do Darłowa gale-

onem i w porcie przesiądzie się na mniejszą łódź, którą ma 
dotrzeć rzeką Wieprzą do miasta, gdzie będzie uroczyście 
przywitany przez mieszkańców i turystów.

Średniowieczne żniwowanie
Inną ciekawą propozycją jest Festyn Kultury Średniowiecz-
nej w Borkowie „Średniowieczne żniwowanie”, gdzie moż-
na zobaczyć, jak żyli ludzie wiele wieków przed nami oraz 
jak odbywały się żniwa w dawnych czasach. Wspólna bie-
siada, warsztaty kowalskie, młócenie cepami, gry i zabawy 
średniowieczne to pozostała część atrakcji, na jakie mogą 
liczyć goście historycznej osady. W tym roku odbędzie się 
w weekend 1-2 sierpnia. 

Atrakcje Darłowa i regionu
Warto jeszcze na koniec powiedzieć kilka słów o innych 
atrakcjach Darłowa i regionu. Przede wszystkim należą do 
nich wspaniałe plaże, ciągnące się od Dąbek aż po Jarosła-
wiec. Czysta woda i szeroki pas nadmorskiego, miękkiego, 
złotego piasku jest w stanie zadowolić najbardziej wyma-
gających miłośników wypoczynku nad wodą. Oprócz wy-
żej wymienionych, ruchliwych, dużych ośrodków, do któ-
rych dołączyć trzeba jeszcze Darłówko, są też w okolicach 
kurorty małe, rodzinne, w których na stosunkowo dzikich 
plażach znajdziemy spokój i przestrzeń. 

Darłowo – główne miasto regionu na wybrzeżu jest jed-
nocześnie ciekawym i atrakcyjnym miejscem dla turystów. 
Dawny ośrodek portowy zachował średniowieczny układ 
przestrzenny z prostokątnym rynkiem, przy którym stoi 
piękna gotycka fara.  Niezmiernie ciekawy jest także gotyc-
ki kościół św. Gertrudy – zbudowany na planie sześcioboku 
z dwunastobocznym obejściem jest wyjątkową konstrukcją 
w skali całego kraju. 
Centrum Darłowa położone jest kilka kilometrów od mor-
skiego brzegu, natomiast tuż przy plaży leży Darłówko, 
szczycące się unikalnym mikroklimatem, szczególnie ko-
rzystnym dla najmłodszych. Oprócz licznych hoteli, pensjo-
natów i ośrodków wypoczynkowych można tu znaleźć park 
wodny, a w porcie stoi niewielka, ale piękna latarnia morska. 
Zupełnie inną, ale równie pieką latarnię można zobaczyć 
w niedalekim Jarosławcu. Atrakcje czekają także na turystów 
w głębi lądu – Sławno poszczycić się może pięknym gotyc-
kim kościołem i dwoma potężnymi bramami miejskimi.
Jak widać z naszego krótkiego przeglądu – imprez w Dar-
łowie będzie w tym roku tak wiele, że można by tu spędzić 
całe wakacje. Z pewnością niewielu ma takie zamiary, ale 
warto mieć świadomość, że o jakiejkolwiek porze byśmy tu 
przyjechali – na pewno nie zagrozi nam nuda!

I n fo rmacje  Tu r ys t yczne  
SŁAWNO

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

Czynne: 900-1700 poniedziałek-piątek, cały rok
tel. 519 30 30 31, e-mail: rcot@darlot.pl

DARŁOWO
Centrum Obsługi Turystycznej

ul. Powst. Warszawskich 51 (rynek), 76-150 Darłowo
tel. 519 30 30 32, e-mail: cot@darlot.pl
Czynne od 15 września do 15 czerwca:

900-1700 poniedziałek-piątek, 1000-1500 sobota, 
niedziela nieczynne,

od 16 czerwca do 14 września: 1000-2000  poniedziałek-piątek
sobota-niedziela 1000-1600

DARŁOWO - DARŁÓWKO
Centrum Obsługi Turystycznej (Terminal Pasażerski)

ul. Kotwiczna 14, Darłowo-Darłówko
tel. 732 66 99 19, e-mail: cot2@darlot.pl

Czynne od 15 września do 15 czerwca:
1000-1600 poniedziałek-sobota, niedziela nieczynne,

od 16 czerwca do 14 września: 
1000-2000 poniedziałek-niedziela

  

Międzynarodowy Bieg po Plaży w Jarosławcu Regaty po Zachodniopomorskim Szlaku Żeglarskim
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Ełk to miasto we wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego. 

Wzdłuż Jeziora Ełckiego, które usytuowane jest w centralnej części miasta, 

rozciąga się promenada kusząca nie tylko malowniczymi widokami, 

ale przede wszystkim punktami gastronomicznymi oraz pubami.

Ełk to miasto tętniące życiem i humorem, otwarte zarów-
no na ludzi poszukujących rozrywki, jak i na potrzeby osób 
skłaniających się ku atrakcjom historyczno-turystycznym. 
Przygotowana oferta wydarzeń kulturalnych, sportowych 
i rekreacyjnych gwarantuje przede wszystkim dobrą zabawę 
i mnóstwo wspomnień. W tym roku w Ełku na pewno nie 
zabraknie atrakcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych, a każdy 
turysta znajdzie coś dla siebie. 

Na sportowo
W naszym mieście można odpocząć oraz aktywnie spędzić 
czas z rodziną i przyjaciółmi. Wśród wydarzeń sportowych 
odbywają się m.in.: Turniej Deski (7 czerwca), VII Ogólno-
polski Turniej Streetballa (27 czerwiec), Aqua fiesta-Maraton 
Pływacki i Maraton Kajakowy (12 lipca), Mazurskie Zawody 
Balonowe (16-18 lipca), Mistrzostwa Polski Skuterów Wod-
nych (4-5 lipca) oraz Mazovia MTB (16 sierpnia).

Ełk – tu się bawię
Miasto kusi gości również licznymi atrakcjami rozrywkowy-
mi i kulturalnymi. Do najważniejszych należą m.in.: Festyn 
w parku linowym (10 maja), Koncert Dawida Kwiatkowskie-
go na plaży miejskiej  rozpoczynający sezon letni w Ełku  
(21 czerwca), Międzynarodowy Festiwal TĘCZA (25-28 
czerwca), Festiwal Kultury Hip-Hop (2-5 lipca), Festiwal 
Sztuk Pirotechnicznych „Ogień & Woda” (10-11 lipca), a tak-
że Mazurskie Lato Kabaretowe „Mulatka” (23-25 lipca).

Nasze kulinarne aromaty
Wśród corocznych wydarzeń kulinarnych zaplanowano  
takie wydarzenia, jak: 10. Konkurs o Chochlę Prezydenta  
(14 czerwca), Podróż ze smakiem (26 lipca), Frutti di Lago 
(30 sierpnia) oraz Fiesta Kartofellę (6 września) i oczywiście  
Regionalne Święto Miodu (10 października).

Odwiedź w tym 
roku stolicę Mazur

Urząd Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk
www.elk.pl

Mistrzostwa Polski Skuterów Wodnych

Mazurskie Zawody Balonowe

Festiwal „Ogień & Woda”

Park Linowy

W y d a r z e n i aW y d a r z e n i a40 41



Nad Lidzbarkiem Warmińskim unosi się genius loci. W tym malowniczo położonym mieście 
– w zakolach rzek Łyny i Symsarny, w otoczeniu wzgórz, nieopodal jezior – zdarzyły się 
rzeczy o epokowym znaczeniu. Mikołaj Kopernik napisał tu „Commentariolus” (w dosłownym 
tłumaczeniu „Komentarzyk”), w którym przedstawił hipotezę ruchu sfer niebieskich  
w układzie heliocentrycznym. 
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Kpiarze pod zamkiem
Niewiele jest miast, które oprócz imponujących pamią-
tek z przeszłości mają do zaoferowania przybyszom 
atrakcje na wskroś współczesne. Lidzbark jest właśnie 
takim miastem. Pod koniec lata staje się stolicą kaba-
retu. Lidzbarskie Wieczory Humoru i Satyry to najstar-
szy festiwal kabaretowy w Polsce. Tu debiutowali m.in. 
Krzysztof Daukszewicz, Ireneusz Krosny, kabarety „Rak” 
i Ani Mru-Mru. Festiwal odbywa się w amfiteatrze 
u podnóża zamku, który tworzy specyficzną scenerię 
dla występów kabareciarzy. 
Pomiędzy fosą a rzeką Symsarną znajduje się Aleja 
Gwiazd Kabaretu Polskiego z tablicami m.in. Kabaretu 
Starszych Panów, Grupy MoCarta, Kabaretu Moralnego 
Niepokoju, Artura Andrusa. Co roku, w czasie kolejnych 
festiwali, w Alei przybywają następne tablice. 
W zamku historia miesza się z teraźniejszością. Oprócz 
sal, które służyły biskupom do obrad, spożywania po-
siłków czy modlitwy, w pomieszczeniu zaadaptowa-
nym na galerię malarstwa polskiego XIX i XX w., można 
obejrzeć m.in. obrazy Fałata, Mehoffera i Dudy-Gracza. 

Pod Heilsbergiem (pruska nazwa Lidzbarka Warmiń-
skiego) stoczono jedną z największych bitew napoleoń-
skich w Prusach Wschodnich. Została ona wymieniona 
na Łuku Triumfalnym w Paryżu wśród zwycięskich bitew 
Napoleona. 
Kopernik nie był jedynym sławnym mieszkańcem mo-
numentalnego, czteroskrzydłowego zamku biskupów 
w Lidzbarku Warmińskim. Zamieszkiwali go dyplomaci, 
miłośnicy i mecenasi sztuki, reformatorzy, biskupi i poeci, 

wśród nich także nasz rodak Ignacy Krasicki. Wzniesio-
ny w XIV w. zamek wydaje się nietknięty przez czas, 
natomiast po gotyckich fortyfikacjach zachowała się 
tylko jedna z bram prowadzących do miasta, ale za to 
jaka! To druga po zamku architektoniczna wspaniałość 
Lidzbarka. Nazwana Wysoką Bramą przypomina Bramę 
Holsztyńską w Lubece. W mieście wciąż prowadzone są 
prace rewitalizacyjne przywracające zabytkom dawny 
wygląd.

Lidzbark Warmiński 
Spokojnie, ale aktywnieA
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	Wysoka Brama w Lidzbarku Warmińskim
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Latem zamek rozbrzmiewa muzyką – odbywają się tu 
warsztaty muzyki dawnej i festiwal Energa Varmia Musica. 
Lista cyklicznych wydarzeń w mieście jest długa i róż-
norodna. Ważne miejsca zajmują na niej rekonstrukcja 
Bitwy pod Heilsbergiem, Lidzbarskie Wieczory Jazzowe, 
Ogólnopolski Festiwal Serów Farmerskich i Tradycyjnych 
„Czas na Ser” i Niedziela Cittàslow. 

Nie! globalizacji
Lidzbark Warmiński należy do współzałożycieli sie-
ci miast Cittàslow w Polsce. Jest to międzynarodowy 
ruch, który skutecznie opiera się globalizacji. Stawia na 

różnorodność kulturową, promocję tradycyjnych, lokal-
nych produktów i ochronę środowiska naturalnego. Na 
przykład, jedzenie należy celebrować i czerpać z tego 
przyjemność. Restauracje w Lidzbarku nadają się do 
tego znakomicie, bo kuszą nie tylko regionalnymi sma-
kołykami, ale i przystępnymi cenami. Do tutejszych spe-
cjałów należą plince warmińskie, czyli placki ziemnia-
czane przekładane podsmażaną wędzonką, podawane 
z twarogiem wymieszanym z kwaśną śmietaną, cebulą 
i czosnkiem. Przepyszna pieczona kaczka w restauracji 
Hotelu Krasicki dała impuls do stworzenia w ubiegłym 
roku Święta Kaczki. 

Porośnięte wierzbami brzegi Łyny i liczne kamienne 
mostki przerzucone przez tę rzekę zachęcają do spa-
cerów. Lidzbark Warmiński to także miasto dla aktyw-
nych – jezioro Wielochowo z piękną plażą i zapleczem 
rekreacyjnym, szlaki kajakowe, ścieżki rowerowe sprzy-
jają czynnemu wypoczynkowi. Obecnie podejmowane 
są kolejne kroki w celu rozwoju i popularyzacji aktyw-
nych form spędzania wolnego czasu – projekt Term 
Warmińskich, ścieżki piesze i rowerowe na obszarze 
Doliny Symsarny oraz Wielofunkcyjna Infrastruktura 
Rekreacyjno-Sportowa z kortami i siłownią zewnętrzną. 
Amatorzy sportów ekstremalnych mają do dyspozycji 
jeden z najatrakcyjniejszych torów motocrossowych 
w Europie. 

5-7 czerwca: IX Bitwa pod Heilsbergiem
Lidzbarski Dom Kultury zaprasza na rekonstrukcję Bitwy 
pod Heilsbergiem. Miejsce: teren całego miasta. Wydarze-
nie towarzyszące: XIX-wieczny jarmark tradycji, kultury 
i rzemiosła artystycznego. 
www.ldk.lidzbarkwarminski.pl

13-14 czerwca: V Ogólnopolski Festiwal 
Serów Farmerskich i Tradycyjnych „Czas na Ser”
Gość specjalny Agnieszka Kręglicka poprowa-
dzi warsztaty poświęcone twarogowi. A  w  ramach 
corocznych warsztatów smaku w  Hotelu Krasic-
ki tematem przewodnim będą sery szwedzkie, 
litewskie i  niemieckie. Na miejskim kiermaszu oprócz 
stoisk z  serami nie zabraknie kramów z  pieczywem, 
wędlinami, konfiturami, miodami, nalewkami, wi-
nem z  lokalnej winnicy i  piwem z  lokalnego browaru.  
www.czasnaser.pl 

27 czerwca: Festiwal Rapu i Graffiti
Impreza poświęcona sztuce graffiti oraz rapu w Lidzbarku 

Warmińskim, znana także pod nazwą „Lidzbarska sztuka”. 
facebook.com/sztukalw

3, 10, 17, 24, 31 lipca; 7, 14, 21, 28 sierpnia: 
Lidzbarskie Wieczory Jazzowe
Koncerty z udziałem polskich i zagranicznych muzyków. 
www.lwjazz.pl

4, 11, 18, 25 lipca; 1, 15, 29 sierpnia: 
Lidzbarskie Spotkania Muzyczne 
Koncerty muzyki różnej.

19 lipca: Festiwal Kultury Myśliwskiej
Koncerty muzyki myśliwskiej, pokazy tresury ptaków dra-
pieżnych, degustacje potraw z dziczyzny i inne atrakcje. 

25 lipca – 2 sierpnia: Energa Varmia Musica 
(dawna Międzynarodowa Letnia Szkoła Muzyki 
Dawnej w Lidzbarku Warmińskim) 
Cykl warsztatów skierowany do szerokiego kręgu uczest-
ników – od uczniów szkół muzycznych poprzez stu-

dentów i  absolwentów po profesjonalnych muzyków. 
Codzienne wykłady i  dyskusje wieńczą popołudniowe 
i  wieczorne koncerty, współtworzące program festiwalu 
Energa Varmia Musica. www.academia.varmiamusica.pl

2 sierpnia: Mistrzostwa Polski Północnej 
w Skokach przez Przeszkody
Bardzo dobrze zorganizowane zawody. Dla miłośników 
koni i jeździectwa obecność obowiązkowa! 

7, 8, 9 sierpnia: Dni Lidzbarka Warmińskiego 
Koncerty i  spektakle, imprezy sportowe i  rekreacyjne, 
kiermasze rękodzieła i regionalnych smakołyków.

9 sierpnia: Wojewódzki Przegląd 
Strażackich Orkiestr Dętych
Wydarzenie odbywające się co dwa lata, od 1999 r. Nie-
zmiennie cieszy się zainteresowaniem ze względu na wi-
dowiskowe pokazy musztry paradnej. 

15 sierpnia: Święto Kaczki
Impreza kulinarna, połączona z degustacją potraw z kaczki. 

Zainaugurowane w 2014 r. Święto Kaczki aspiruje do ogól-
nopolskiej sławy, jaką cieszy się festiwal serów farmerskich.

19-22 sierpnia: Lidzbarskie 
Wieczory Humoru i Satyry
Najstarszy turniej kabaretowy w  Polsce, odbywający się 
od 1976 r. O Złotą Szpilkę rywalizują debiutanci i weterani 
kabaretowi. www.lwhis.pl 

23 sierpnia: Finał Regionalny 
Konkurs Smak Warmii, Mazur i Powiśla
Zwycięzcy regionalnych konkursów gotują na oczach 
publiczności. Tradycyjnie zostanie wyłoniona najlepsza 
regionalna potrawa roku.

27 września: Niedziela Cittàslow
W ostatnią niedzielę września miasta należące do międzyna-
rodowej sieci miast Cittàslow celebrują Niedzielę Cittàslow. 
Warmiński festyn ukazuje wszystko, co najlepsze w tym mie-
ście, a przede wszystkim uroki nieśpiesznego życia.
www.lidzbarkw.eu

Najważniejsze wydarzenia lata 2015 w Lidzbarku Warmińskim

Bitwa pod Heilsbergiem Festiwal Kultury Myśliwskiej Lidzbarskie Wieczory Jazzowe Tor motocrossowy w Lidzbarku Warmińskim

Mistrzostwa Polski Północnej w Skokach przez Przeszkody
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Norymberga niemal każdemu kojarzy się z powojennymi procesami zbrodniarzy 
hitlerowskich. Ale przecież tutaj drukowane były także dzieła Kopernika i tworzył 
Albrecht Dürer. Nad miastem górują zamki: cesarski, miejski i burgrabiego, tworząc 
piękny, zabytkowy kompleks. Z jego murów widać niemal całą Norymbergę, pięknie 
oświetloną, magiczną, trochę w stylu retro. 
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w październiku figury odnalazło gestapo i należące do 
SS oddziały  Paulsena przewiozły  je  do Berlina. Wtedy 
burmistrz Norymbergi poprosił Hitlera o przewiezienie 
ołtarza do jego miasta. Wit Stwosz żył w Norymberdze 
i tu umarł po powrocie z Krakowa. Wielkie dzieło zosta-
ło ukryte pod 24 metrami skały, w samym sercu miasta. 
Chociaż miasto  zostało  zniszczone w  85  procentach, 
ołtarz  pozostał  nietknięty.  Dziś  bunkier  można  zwie-
dzać,  a w miejscach,  gdzie  stały  zabytki,  znajdują  się 
plansze z ich zdjęciami. Podziemia były klimatyzowane, 
znajdował  się w  nich  pokój  dla  obsługi.  O  lokalizacji 
schronu wiedziało zaledwie kilka osób. Najdziwniejsze 
jest to, że wejście do niego przypomina zwykłą bramę 
starej kamienicy.

Polski ślad 
W kościele św. Wawrzyńca,  imponującej gotyckiej bu-
dowli,  znajduje  się  „Pozdrowienie  Anielskie”  –  prze-
piękne dzieło Wita Stwosza. W centrum zaś, w daw-
nym domu Dürera, mieści  się muzeum tego słynnego 
malarza. Natomiast w samym centrum starego miasta 
można zejść do Kunsbunker, czyli bunkra sztuki, w któ-

rym w  czasie  II  wojny  światowej  władze  Norymbergi 
zdeponowały najważniejsze dzieła sztuki, w tym także 
te wywiezione z Polski. Tutaj przyjechał m.in. Ołtarz Ma-
riacki dłuta Wita Stwosza, jeden z najpiękniejszych za-
bytków średniowiecza. Aby uchronić ołtarz przed skut-
kami zbliżającej się wojny, w 1939 r. zabytek rozebrano 
i wywieziono  z  Krakowa do  Sandomierza.  Jednak  już 

Norymberga 
Od Dürera do Wita StwoszaJo
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Kościół św. Wawrzyńca (St. Lorenz-Kirche) zaczęto budować w 1270 r. Wspaniała gotycka budowla kryje znakomite dzieła sztuki – kilkadziesiąt rzeźbionych ołtarzy, 
figury apostołów z końca XIV w., piękne witraże z XV w., a przede wszystkim rzeźbiarskie przedstawienia Ostatniej Wieczerzy, Ukrzyżowania i Wniebowstąpienia Jezusa 
Chrystusa autorstwa Adama Kraffta oraz wisząca grupa rzeźbiarska Pozdrowienie Anielskie – dzieło Wita Stwosza.

Dom Albrechta Dürera, uważanego za najwybitniejszego artystę niemieckiego 
renesansu, należy do najczęściej odwiedzanych atrakcji turystycznych Norymbergi.

Do Norymbergi najłatwiej dojechać z  Deutsche Bahn z  Berlina lub Mona-
chium. Z  Monachium to zaledwie godzina, ze stolicy Niemiec prawie pięć,  
ale pędzające prawie 300 km na godzinę składy mogą być dodatkową atrak-
cją. W Norymberdze działa piękne Muzeum Kolejnictwa, więc od razu można 
porównać jakość podróżowania w różnych czasach. 



Altötting jest sercem Bawarii i katolickich Niemiec. Każdego roku miasteczko 
odwiedza około miliona wiernych z kraju i z zagranicy, by powierzać swe troski  
i nadzieje Czarnej Madonnie. 
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nieszczęścia, ale gdy po powtarzających się w IX i X w. 
napadach Węgrów miasteczko leżało w ruinie przez 
niemal dwa stulecia, stara rzeźba zaginęła. W 1330 r. 
postawiono więc na jej miejscu nową – tę, która do dziś 
jest obiektem adoracji pielgrzymów. Niepozorna figurka 
z lipowego drewna liczy zaledwie 65 cm wysokości, ale 
za sprawą cudów, które się jej przypisuje, budowla św. 
Ruperta zyskała miano Kaplicy Łask (Gnadenkapelle), 
a figura – Matki Boskiej Łaskawej.

Nieustanne święto 
Rzeźba przedstawia Madonnę z Dzieciątkiem. Pomimo 
bogatych sukienek, jakie skrywają obie postacie, w oczy 
rzuca się nieproporcjonalnie duża dłoń Chrystusa. Jest 
ona symbolem rozdawanych hojnie łask. Przybywali po 
nie papieże, cesarze i królowie. W XVII stuleciu utarł się 
nawet obyczaj, że serca władców trafiały do ozdobnych 
urn, a wystawione pod figurą pełnią przy niej wieczystą 
honorową wartę. Jest ich dziś 24. Jedna z nich kryje 
serce Ludwika II, króla Bawarii, który wzniósł najpięk-

Pielgrzymi modlą się przed figurą Matki Boskiej w Ka-
plicy Łask. O tym zaś, że ich prośby nie pozostają bez 
echa, świadczą dziękczynne wota, których zebrało się 
już z górą dwa tysiące od 1489 r., kiedy to pod koła-
mi wozu wypełnionego sianem zginął jeden chłopiec, 
a drugi utopił się w rzece. Żarliwa modlitwa zrozpa-
czonych matek ujęła wówczas tak bardzo Matkę Boską,  
że przywróciła chłopców do życia. Wieść o cudzie roze-
szła się błyskawicznie po bawarskim kraju, a niedługo 
potem dotarła również za granicę. Do Altötting zaczęły 
przybywać tłumy, a kult maryjny osiągnął taką skalę,  
że w 1623 r. książę Maksymilian I ogłosił Czarną Ma-
donnę patronką Bawarii.

Dzieło św. Ruperta
Początki kultu maryjnego w Altötting sięgają jednak 
znacznie dawniejszych czasów, a konkretnie początków 
VIII w. Charakterystyczną, ośmioboczną kaplicę wzniósł 
wtedy św. Rupert, benedyktyński mnich z Salzburga, 
nawracający Bawarczyków na wiarę katolicką. Sku-
tecznie, bo chrzest z jego rąk przyjął miejscowy książę 
o imieniu Otton oraz wielu jego poddanych. Burząc 
pogańską świątynię, św. Rupert powierzył pozyskane 
dla Kościoła ziemie opiece Matki Boskiej, a we wnętrzu 
kaplicy postawił jej drewniany posąg. W dawnych cza-
sach Altötting nie omijały napaści obcych wojsk, poża-
ry i epidemie. Kaplica przetrwała wprawdzie wszystkie 

Altötting
Bawarska Jasna GóraP
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Czarna Madonna – Królowa Bawarii.

Wnętrze gotyckiej kolegiaty św. Filipa i św. Jakuba.



niejsze w podalpejskim kraju zamki, ale wydał na nie 
tyle pieniędzy, że już za życia obdarzono go przydom-
kiem Szalonego.
Pielgrzymki do Czarnej Madonny trwają nieustannie 
przez cały rok. Szczególnie uroczyście celebruje się 
w Altötting Wielki Tydzień i Wielkanoc, Zesłanie Du-
cha Świętego (Zielone Świątki), w czerwcu Boże Ciało,  
a 15 sierpnia Wniebowstąpienie. Rok religijny i kalenda-
rzowy kończy Boże Narodzenie, które – tak jak w całych 
Niemczech – poprzedza adwentowy jarmark – Weih-
nachtsmarkt, nazywany tutaj Altöttinger Christkindl-
markt.
W ciągu wieków tradycje religijne w Altötting splo-
tły się bardzo mocno ze zgoła świeckimi obyczajami. 
W przeddzień Wniebowstąpienia, 14 sierpnia wieczo-
rem, ma miejsce przepiękna procesja, zwana dużym 
pochodem ze światłami (Große Lichterprozession), któ-
ra daje początek tygodniowym uroczystościom poświę-
conym Matce Boskiej, patronce Bawarii. Z tej okazji na 
nabożeństwo 15 sierpnia mieszkańcy przybywają z wią-
zankami z 7 ziół. Liczba „siedem” symbolizuje 7 sakra-
mentów i 7 boleści Marii. Poświęcone bukiety zawiesza 
się potem w domach. Chronią ludzi przed chorobami 

i wszelkimi nieszczęściami, a ich majątek przed burzami 
– w przenośni i dosłownie.
W niedzielę po Zielonych Świątkach odbywa się „Koro-
wód Kultu” (Dultauszug) – parada, w której uczestni-
czą umajone kwiatami bryczki. Co ciekawe, wiozą piwo 
z miejscowych browarów, bo otwierają trwający cały 
tydzień Hofdult – radosny festiwal, podczas którego 
leje się złocisty trunek i nie brak regionalnych przysma-
ków. „Altöttinger Hofdult”, nazywany najpiękniejszym 
festiwalem w sercu Bawarii, cieszy się tradycją sięgającą 
roku 1383. Hrabia Friedrich, palatyn Renu i książę Ba-
warii, nadał wówczas miasteczku prawo organizowa-
nia 8-dniowego jarmarku. Przywilej przyczynił się do 
rozwoju handlu i rzemiosła, a tym samym do prospe-
rity miasteczka. Nic więc dziwnego, że towarzyszące 
mu uroczystości przekształciły się z czasem w huczny 
festiwal, w XVIII w. wzbogacony nawet o wyścigi kon-
ne. Rozrywkowy charakter nie licował jednak z powagą 
sanktuarium, więc handel i zabawy przeniesiono z pla-
cu Kaplicznego (Kapellplatz) na Burghauser Straße, uli-
cę wiodącą z Altötting do sąsiedniego miasteczka.
Jesienią na przełomie września i października odbywa 
się kolejny tygodniowy festiwal – Altöttinger Kirta, od-
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powiednik naszych dożynek, podczas którego skiero-
wanym do Matki Boskiej podziękowaniom za obfitość 
plonów towarzyszą festyny kulinarne i kwitnie handel. 
Podobnie rzecz ma się z Adwentem. Okres od końca 
listopada do wigilii Bożego Narodzenia, dedykowany 
z perspektywy religijnej zadumie i refleksji, jest równo-
cześnie czasem zakupów, smakołyków i upominków, 
które przyniosą radość dzieciom i dorosłym, oraz jase-
łek i koncertów.

Jedna z pięciu
W porównaniu Altötting z Jasną Górą nie ma przesa-
dy. Jak rzecz ujął papież Benedykt XVI, główne sank-
tuaria maryjne Europy są miejscami, gdzie serce kon-
tynentu bije najdźwięczniej. Altötting i Częstochowa 
podpisały porozumienie o współpracy w 1996 r. Nie-
długo potem przystąpiły do niego pozostałe miejsco-
wości z najważniejszymi w Europie ośrodkami kultu 
maryjnego – Loreto, Lourdes i Fatima. Klasztor jasno-
górski i Kaplicę Łask łączy obecność Czarnej Madonny, 
tyle że przedstawienie Matki Boskiej Częstochowskiej 
jest ikoną, a bawarskiej – rzeźbą. Ciemna karnacja nie-
mieckiej Madonny przypisywana jest raczej zmianom, 

jakim pod wpływem czasu i płonących w kaplicy świec 
uległo drewno, niż świadomemu zamysłowi artysty, 
który ją stworzył.

Inne skarby Altötting
Przy Kappelplatz wznosi się XV-wieczny budynek, zwa-
ny Domem Papieża Benedykta XVI. Mieści Skarbiec  
i Muzeum Pielgrzymkowe. Wśród zgromadzonych eks-
ponatów można podziwiać ślubny wieniec cesarzowej 
Sissi oraz wykonaną na początku XV w. ze złota i barw-
nych emalii altankę z przedstawieniem Matki Boskiej  
z Dzieciątkiem. Nazywa się ją potocznie Złotym Ruma-
kiem, gdyż uwagę przykuwa postać mastalerza trzy-
mającego za uzdę szlachetnego konia. Innym godnym 
uwagi obiektem jest monumentalna Panorama Jerozo-
limy, która powstała w 1903 roku i przedstawia Jeru-
zalem w momencie Ukrzyżowania. Podobnie jak nasza 
Panorama Racławicka dzieło zajmuje osobny pawilon.  

Altötting leży 90 km od Monachium, w  regionie Passau. Silne więzi 
emocjonalne z  sanktuarium łączyły zawsze papieża Benedykta XVI, 
który urodził się nieopodal i  swoje powołanie wiązał z  wpływem  
Madonny, do której pielgrzymował od dziecka.

Kapellplatz, na który przybywają pielgrzymki. Hofdult, festyn po Zielonych Świątkach, przy piwie i smakołykach – jak to w Niemczech – pod wielkim namiotem.



Zagłębie Ruhry rozkwitło w okresie przemysłowego boomu u schyłku XIX w. Sto lat później stanęło 
w obliczu gospodarczych wyzwań, niczym dinozaur pośrodku autostrady. Konieczna transformacja 
przyjęła niespotykaną skalę i przebiegła w imponującym tempie. Metropolia Ruhry jest dziś 
największą w Europie areną kultury.
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wi i fotografii prezentuje skomponowane w wyrafinowa-
ny sposób wystawy. Ich tematyką przyciąga co roku po-
nad 800 tys. zwiedzających (www.museum-folkwang.de). 
Najważniejsze jest chyba jednak umiejętne wykorzystanie 
dawnych obiektów przemysłowych i nadanie im nowych 
funkcji. Dzięki temu, niewykorzystywane już wielkie piece, 
gazometry, fabryczne hale czy wieże kopalnianych szybów 
zamieniają się w sceny koncertów i spektakli albo w tło wy-
staw i instalacji. Piszę w trybie niedokonanym, bo proces 
się jeszcze nie zakończył. Ostatnie zakłady przemysłowe 
Zagłębia Ruhry zamkną podwoje w 2018 r.

Szlak Kultury Przemysłowej
54 takie miejsca gospodarze połączyli trasą długości  
400 km. Szlak wiedzie z Duisburga do Hamm i Hagen. 
Zaczyna się mocnym akcentem – Parkiem Krajobrazowym 
Duisburg-Nord. Postindustrialny teren zamieniono w wielo-
funkcyjny ośrodek rekreacji i wypoczynku. Działa w nim na 
przykład największe w Europie sztuczne centrum nurkowe, 
w którym jako zbiornik wodny wykorzystano były gazometr.
W sąsiednim Oberhausen zagospodarowano podob-
nego stalowego giganta. Zbiornik na gaz koksowniczy  
z 1929 r. przedzierzgnął się w jedną z najbardziej niezwy-
kłych hal wystawowych w Europie. Mieści centrum handlo-
wo-rozrywkowe CentrO.
Dzięki przemianie zespół kopalni i koksowni Zeche Zollve-
rein w Essen zyskał miano najpiękniejszej kopalni świata 

Efekty przemian są widoczne nawet w najmniejszych 
z 53 miast zamieszkanego przez ponad 5 mln osób 
obszaru, choć pierwsze skrzypce grają w nich zdecy-
dowanie ośrodki wielkiej piątki: Duisburg, Oberhausen, 
Essen, Bochum i Dortmund.

Nowe funkcje Zagłębia
Trudno tak naprawdę powiedzieć, co jest wizytówką 
przemian. W pierwszym rzędzie rolę taką przypisałbym 
festiwalom o międzynarodowym znaczeniu, takim jak 
Ruhrtriennale – święto sztuki: teatru, muzyki, tańca i in-
stalacji, którego nazwa pochodzi stąd, że co trzy lata 
zmienia się dyrektor artystyczny imprezy i pojawiają się 
nowe pomysły, albo festiwalowi teatralnemu Ruhrfest-
spiele. Podczas obu imprez ekscytujące widowiska roz-

grywają się na scenach i w salach koncertowych całego 
regionu. Równie jednak dobrze jako świadectwo zmian 
mógłbym wskazać Ruhr Kunst Museen – najgęstszą na 
świecie sieć ekspozycyjną sztuki współczesnej. Tworzy 
ją 20 placówek muzealnych w 15 miastach. Usytuowa-
ne są przy tym niezwykle wygodnie dla zwiedzających, 
bo odległości między poszczególnymi oczkami sieci nie 
przekraczają kilku kilometrów (www.ruhrkunstmuseen.
com). Warto przy tym zauważyć, że na terenie gigan-
tycznej aglomeracji działa łącznie ponad 200 muze-
ów, a są wśród nich tak renomowane, jak najstarsze 
w regionie, otwarte w 1883 r. Muzeum Sztuki i Historii 
Kultury w Dortmundzie czy największe w tym obszarze 
muzeum Folkwang w Essen. Poświęcone różnorodnym 
formom artystycznego wyrazu, w tym książkom, filmo-

Zagłębie Ruhry
po transformacjiP
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konkuruje o takie miano z... klubem piłkarskim, słynną Bo-
russią.

Świat oczyszczony
Zmiana funkcji z przemysłowych na kulturalne posłuży-
ła także środowisku przyrodniczemu. Terytorium Zagłębia 
przecinają bowiem trzy dopływy Renu – rzeki Ruhra (dała 
nazwę całemu Zagłębiu, choć stanowi jedynie jego połu-
dniową granicę), Emscher i Lippe. Środkowa z nich bierze 
swe źródła nieopodal Dortmundu. Dopóki przemysł funk-
cjonował pełną parą, uważano ją za najbrudniejszą rzekę 
w Niemczech. Dziś – jak to się fachowo nazywa – przebiega 
proces jej rekultywacji. Do wody i na brzegi powraca życie 
– ryby, ptaki i bujna zieleń. W konsekwencji podobnych zja-
wisk w całym obszarze zmienia się zdecydowanie krajobraz 
Zagłębia Ruhry. 

 
Szczegółowe informacje w portalach poszczególnych miast oraz na stronach 
Zagłębia Ruhry: www.ruhr-tourismus.de i www.metropoleruhr.de (obie  
w polskiej wersji językowej!), a także na stronach www.germany.travel.

Ruhrtriennale – Festiwal Sztuk, Teatru, Muzyki, Tańca i Instalacji. 
Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 14 sierpnia – 26 września. 
(www.ruhrtriennale.de)

Ruhrfestspiele w Recklinghausen – wielkie spotkania teatralne. 
Odbędzie się w dniach 1 maja – 14 czerwca. (www.ruhrfestspiele.de)

i został wpisany na listę UNESCO. Obiekt był od dawna 
dość niezwykły, ponieważ prowadzący prace moder-
nizacyjne w latach 1927-1932 architekci Fritz Schupp 
i Martin Kremmer zadbali zarówno o jego funkcjonal-
ność, jak i o estetykę. Do historii architektury przeszła 
skomponowana przez nich harmonijnie czerwona fa-
sada stalowni z wypalanej cegły. Szyb XII kopalni wę-
gla kamiennego stał się już wtedy symbolem rozwoju 
przemysłu ciężkiego w Europie. Był bowiem najwięk-
szy i najnowocześniej wyposażony na kontynencie. 
Zamknięty w 1986 r. obiekt (po 135 latach działania) 
przekształcono później w centrum sztuki i kultury. 
Otwarto w nim muzeum historii górnictwa i rozwoju 
architektury przemysłowej, poprowadzono tematycz-
ne ścieżki edukacyjne, na których można się zapoznać 
ze sposobami pozyskiwania czarnego złota, technolo-
gią i maszynami, jakimi posługiwano się w minionym 
stuleciu. W skład kompleksu wchodzą też dawna sor-
townia, zasobnie węglowe i płuczka oraz gigantyczne 
maszyny, taśmy przenośników i długie rzędy pieców 
koksowniczych. A nad całością góruje 6 pnących się 
w niebo kominów. To, czego nie można zobaczyć na 
ścieżkach, ukazują modele i filmy. W murach kopalni 
mieści się dziś także jedyne w swoim rodzaju muzeum 
Red Dot Design – największa na świecie wystawa 

współczesnego wzornictwa – które co roku przyznaje 
prestiżową nagrodę Red Dot Award. Nagrodzone pra-
ce znajdują potem miejsce w muzeum. W ten sposób 
na powierzchni 4 tys. m2 zgromadzono ponad 1000 
wybitnych dzieł współczesnych designerów (www.zol-
lverein.de).
W Bochum wznosi się Hala Stulecia – także jeden z sym-
boli minionej epoki przemysłowej, i działa Niemieckie 
Muzeum Górnictwa – największe tego typu muzeum 
na świecie. Każdego roku pond 400 tys. gości najpierw 
zjeżdża pod ziemię, by poczuć atmosferę, w jakiej przez 
dziesięciolecia pracowały zastępy górników, a potem 
wyjeżdża na wieżę szybową 63-metrowej wysokości, 
aby podziwiać rozległą panoramę okolicy (www.berg-
baumuseum.de). Symptomatyczne jest też to, że w Bo-
chum działało niegdyś najwięcej kopalni. Natomiast 
dziś czynnych jest najwięcej teatrów. Czyż to nie wyjąt-
kowo wyrazisty symbol dokonanej transformacji? 
A wreszcie obiekt, który bodaj najbardziej zapada w pa-
mięć. Olbrzymie „Dortmundzkie U”, związane z dawną 
fermentownią i leżakownią browaru Union. Dziś rzęsi-
ście oświetlone centrum sztuki, kreatywności i gospo-
darki, którego dach w 1962 r. zwieńczono złotym „U” 
9-metrowej wysokości, tak charakterystycznym logo 
browaru, że stało się symbolem miasta, a przynajmniej 

Kompleks przemysłowy kopalni i koksowni Zollverein w Essen.

Hala Stulecia w Bochum
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Wyspa Hvar



Chorwacja od lat jest przebojem wśród polskich turystów. Nic dziwnego: doskonała 
kuchnia, piękne krajobrazy i ciepłe morze to gwarancja udanych wakacji. Jednak 
spośród ponad 1000 chorwackich wysp jedna przyciąga jak magnes. To Hvar, 
który w różnorodnych rankingach od lat zajmuje czołowe miejsce jako jedna 
z najpiękniejszych wysp świata. fo

t.
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W pierwszej chwili może to zaskakiwać, bo nie ma tu 
spektakularnych krajobrazów, jednak wystarczy pobyć 
nieco dłużej, by odkryć urodę tej wyspy. 

Tętniące życiem miasteczko
Zwiedzanie wypada  zacząć  od miasta  Hvar. Malow-
niczo  położone  nad  zatoką,  z  górującymi  nad  czer-
wonymi  dachówkami  masywnymi  murami  twierdzy 
Španjola  jest po prostu prześliczne! W porcie cumu-
ją  luksusowe  jachty  i  zwykłe motorówki,  na  których 
ku radości dzieci czasem pływają też psiaki, na placu 
przed  kościołem  często  są występy  i  animacje. Wie-
czorami miasto tętni gwarem restauracji i dyskotek. 

Spacery kamiennymi uliczkami 
Znacznie  spokojniej  jest w Starim Gradzie, gdzie  ka-
mienne uliczki kuszą do spacerów wśród wiekowych 

HVAR 
Plaże, przyroda i piękno

Twierdza Španjola (Hiszpański Fort) została zbudowana w 1579 r., po wybuchu 
prochu, który zniszczył dawną twierdzę. Obecnie znajduje się w niej nowocze-
sny kompleks turystyczny. 

Anna i Krzysztof Kobusowie

Stari Grad w Hvarze przyciąga turystów niepowtarzalną atmosferą i wspaniałymi 
zabytkami. Charakterystycznym punktem w jego panoramie  jest wznosząca się 
nieopodal portu wieża.
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murów. Wcześniej czy później dotrzemy do renesan-
sowego pałacu Tvrdalj, gdzie na dziedzińcu pływają 
ryby. To rodowa siedziba poety i rybaka: Petar Hekto-
rović był bowiem autorem pierwszego chorwackiego 
traktatu „Ribanje i ribarsko prigovaranje” („Ryby i ry-
baków  rozmowy”), gdzie dał niemym stworzeniom 
głos. 

Podwodny świat
Niedaleko pałacu ma siedzibę polska baza nurkowa 
Nautica.  Czyż może  być  lepsza  okazja  dla  całej  ro-
dziny, by dać nura? Dla dzieci jest specjalny program 
(oraz sprzęt dostosowany do ich wzrostu), zaś osoby, 
które nigdy nie nurkowały, mogą skorzystać z nurko-
wania dla początkujących, gdzie pod opieką wykwa-
lifikowanego  instruktora zejdą pod wodę  i zobaczą 
skarby podwodnego świata. To świetna zabawa, któ-
ra na długo zostaje w pamięci! 

Zapach lawendy 
Najbardziej popularną pamiątką z wyspy jest lawen-

da. Rosnąca tu lavendula croatia jest uważana za lep-
szą jakościowo od tej z Prowansji. By kupić woreczek 
z lawendą, wystarczy przejść się na dowolny targ. Żeby 
zobaczyć  jak  rośnie, najlepiej udać  się w głąb wyspy, 
a  najpiękniejsze poletka znajdziecie w okolicy Humac, 
opuszczonej kamiennej wioski. Wokół za kamiennymi 
murkami rozciągają się kępy fioletowych kwiatów,  la-
tem wszędzie  czuć  ich oszałamiający  zapach.  To nie-
samowite,  jak wiele  zastosowań  potrafi mieć  zwykła 
(a może jednak niezwykła?) lawenda. Kremy do ciała, 
herbata kojąca nerwy, oryginalna przyprawa i uspoka-
jające zioła do kąpieli. Kolorowe woreczki z suszonymi 
kwiatami  kuszą,  by  zabrać  ze  sobą  pachnące  wspo-
mnienie. 

Urokliwe zatoczki
Jadąc  drogą  przez  wyspę,  mijamy  w  dole  malutkie 
zatoczki.  To  właśnie  one  tworzą  niezwykły  charakter 
Hvaru, gdzie każdy zakręt niesie kolejną niespodzian-
kę. Niestety  zwykle  są niedostępne  z  lądu  (bo nawet 
nie  ma  gdzie  zaparkować  samochodu),  ale  niekiedy 

wiodą  do  nich  wąskie  ścieżki.  Tak  jak  do  zatoki  Za-
race  o  obłędnie  błękitnej wodzie,  tyle  że  dotarcie  tu 
wymaga naprawdę dobrych hamulców i opanowania: 
z jednej strony skała, z drugiej pustka, droga zaś spada 
ostro w dół! W nagrodę czeka nader kameralne miej-
sce: kilka domków, malutka przystań i trzy knajpki. 

Wyspy Piekielne
Na  koniec  pobytu  koniecznie  trzeba  odwiedzić  poło-
żone nieopodal Hvaru Wyspy Piekielne. Nieważne, czy 
popłyniecie tu wodną taksówką, czy wynajmiecie mo-
torówkę  i pobawicie się w wilki morskie:  i  tak będzie 
świetnie!  Wystarczy  zabrać  torbę  z  prowiantem  (bo 
–  jak wiadomo – żeglowanie zaostrza apetyt!)  i udać 
się na kilkugodzinną robinsonadę. Większość wysp jest 
bezludna, więc jeśli tylko uda się wam do nich przybić, 
możecie się poczuć jak jej odkrywcy! Opuszczając Hvar, 
nie będziecie mieć wątpliwości, że tytuł najpiękniejszej 
słusznie się jej należy...

www.hvar.com

 7 km na wschód od Jelsy położona jest opuszczona wioska pasterska Humac. Na Diabelskie Wyspy można dopłynąć kursującą z portu łodzią-taksówką. Są tu szerokie plaże, których część opanowali naturyści.
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Dodatkowo historyczne kulinarne wpływy dawnej 
kuchni niemieckiej, czeskiej, austro-węgierskiej, 
żydowskiej sprawiają, że każdy nawet najbardziej 
kapryśny łasuch rozsmakuje się w oferowanych 
w województwie śląskim frykasach. Wielokultu-
rowość regionu bez wątpienia znajduje swoje 
odbicie w różnorodnej palecie gastronomicznych 
doznań.

Śląskie wśród liderów 
kulinarnych tradycji
Taki wniosek można wyciągnąć na podstawie Listy 
Produktów Tradycyjnych prowadzonej przez Mi-
nisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Listę tworzą 

wyroby piekarnicze, mięsne, sery, 
miody, napoje i gotowe dania, 
charakteryzujące się co najmniej 
25-letnią tradycyjną metodą 
wytwarzania. Znajduje się na 
niej kilkaset produktów, aż 
137 z nich pochodzi ze ślą-
skiego. Ponieważ zjawisko 
turystyki kulinarnej rośnie 
w siłę, wypromowanie re-
gionalnych potraw stało się 
motywem zachęcającym 
turystów do odwiedzenia 
tych terenów. Co godne pod-

Popularność, rozpoznawalność 

i różnorodność to cechy 

charakteryzujące śląską kuchnię. 

Trzeba jednak pamiętać, 

że śląskie to geograficznie 

nie tylko Górny Śląsk, ale także 

Żywiecczyzna, Śląsk Cieszyński 

czy okolice Częstochowy. 
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Kuchnia 
 pozytywnych wrażeń 
 ze „Śląskimi Smakami” przez cały rok

Jaga Kolawa
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kreślania, taka forma promocji kuchni regionalnej 
zapewnia dbałość o dziedzictwo kulinarne i kultu-
rowe regionu.

Festiwal „Śląskie Smaki” 
dla smakoszy
Potencjał kuchni śląskiego postanowiła wykorzy-
stać Śląska Organizacja Turystyczna, organizująca 
od 2006 roku festiwal kuchni regionalnej Co roku 
w czerwcu smakosze mogą spróbować różnorod-
nych dań serwowanych w trakcie konkursu kuli-
narnego przez amatorskie drużyny (koła gospodyń 
wiejskich, teamy rodzinne), uczniów  szkół gastro-
nomicznych i profesjonalnych kucharzy, rywalizują-
cych w trzech konkursowych kategoriach o Złoty, 
Srebrny lub Brązowy Durszlak i zaszczytny tytuł 
Eksperta Śląskich Smaków. Tradycją jest, że impreza 
jest również okazją do poznania atrakcji turystycz-
nych regionu, do tej pory miłośników dobrej kuch-
ni gościły Podzamcze, Cieszyn, Racibórz, Pszczyna, 
Złoty Potok, Gliwice, Chorzów, Bielsko-Biała i Za-
wiercie. Każda edycja ma charakter rodzinnego 
pikniku – zmagania kucharzy przebiegają w asy-
ście występujących zespołów, kabaretowych skeczy 

i show gwiazdy wieczoru – Zespołu Pieśni i Tańca 
„Śląsk”. To niezwykłe święto kuchni regionalnej 
stało się rozpoznawalną marką, lokalne samorządy 
wręcz biją się o miano gospodarza kolejnej edycji 
najsmaczniejszego festiwalu w województwie ślą-
skim. Imprezę doceniła Polska Organizacja Tury-
styczna, przyznając „Śląskim Smakom” Certyfikat 
za Najlepszy Produkt Turystyczny w 2008 r. 

Śląskie specjały na co dzień
Tradycyjne smaki są dosłownie na wyciągniecie 
ręki nie tylko raz w roku. W 2012 r. powstał szlak 
kulinarny „Śląskie Smaki”, który tworzą obecnie 
32 restauracje i lokale gastronomiczne serwujące 
lokalne smakołyki przygotowane według trady-
cyjnych receptur. W trakcie kulinarnych wycieczek 
warto skosztować kuchni typowo śląskiej, ale też 
jurajskiej, zagłębiowskiej czy beskidzkiej, ponieważ 
rolada z kluskami śląskimi albo żur to niejedyne po-
trawy, które ciągle królują na miejscowych stołach. 
Tutaj można też zjeść np. tak egzotycznie brzmiące 
dania jak: hekele, pieczonki, czulent, gałuszki, gęsie 

Pieczone jabłko

Pierogi z bryndzą

VII Festiwal „Śląskie Smaki” w ChorzowieSzpajza – śląski deser z jajek

Gęsie pipki
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pipki albo pieczonego pstrąga i karpia ze szpina-
kiem, a na deser np. cytrynową szpajzę. Przyjemne 
przy okazji należy połączyć z pożytecznym. Zwy-
czajem biesiadowania przy suto zastawionym stole 
najlepiej delektować się wraz ze zwiedzaniem miej-
scowych atrakcji turystycznych. W odwiedzanych 
miejscowościach nie brakuje bowiem zamków, pa-
łaców, muzeów, atrakcji  przyrodniczych, parków 
czy ścieżek rowerowych, dzięki którym weekendo-
wy (albo i dłuższy!) wypad okaże się wyjątkowo 
bogatym w turystyczne i kulinarne doznania sposo-
bem na spędzanie wolnego czasu. 
Gdzie najlepiej rozpocząć podróż w poszukiwaniu 
najlepszych „Śląskich Smaków”? Wybór należy do 
niełatwych, ponieważ restauratorzy posiadający 
certyfikat przyznawany przez Śląską Organizację 
Turystyczną dokładają wszelkich starań, by dania 
regionalne były robione według tradycyjnych prze-
pisów ze składników najwyższej jakości. Na pew-
no jednym z bardziej rozpoznawalnych miejsc na 
szlaku kulinarnym jest Restauracja Rączka Gotuje 
w Wodzisławiu Śląskim. Remigiusz Rączka, pro-
pagator śląskiej kuchni i idei „Śląskich Smaków”, 

mistrz kuchni znany z programów Telewizji Kato-
wice, które są kręcone w lokalach położonych rów-
nież na kulinarnym szlaku, jest żywym przykładem 
na to, że regionalna kuchnia łączy tradycję z nowo-
czesnością. W wyborze certyfikowanych restauracji 
na pewno pomoże strona internetowa zawierająca 
m.in.  opis wszystkich lokali, dane kontaktowe oraz 
książeczkę kucharską z recepturami wybranych po-
traw. Dzięki temu smakosze lubiący eksperymento-
wać w kuchni mogą sami nauczyć się przyrządzać 
oryginalne dania.

Smaczna, jubileuszowa zabawa w Wiśle 
W tym roku idea gotowania po śląsku obchodzi 
jubileusz. Już po raz dziesiąty smakowity aromat 
przygotowywanych na żywo potraw będzie się 
unosił w powietrzu w trakcie Festiwalu „Śląskie 
Smaki”, który swoją jubileuszową odsłonę będzie 
miał w Wiśle. W sobotę, 6 czerwca na tropicieli 
doznań kulinarnych będzie czekało mnóstwo wy-
śmienitych rarytasów kuchni regionalnej i atrakcje 
artystyczne, m.in. koncert słynnego Zespołu Pieśni 
i Tańca „Śląsk”. Co będą pichcić przyszli zdobywcy 

Złotych, Srebrnych i Brązowych Durszlaków? To na 
razie pozostanie słodką tajemnicą drużyn startują-
cych w konkursie, które muszą wykazać się nie tylko 
umiejętnościami kulinarnymi, ale także wiedzą na 
temat historii i tradycji związanych z przyrządzaną 
potrawą. Organizatorzy 10. edycji Festiwalu zapo-
wiadają wiele niespodzianek i wyjątkowych atrakcji. 
Jedno jest pewne – będzie na pewno smacznie! Do 
zobaczenia w Beskidach!

 Więcej informacji na profilu Facebook 
      Śląskie Smaki

Artykuł pod patronatem Śląskiej Organizacji  Turystycznej
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice, tel. 32 207 207 1,

 info@silesia.travel

www.slaskie.travel
www.slaskiesmaki.pl

Królik ze śląskimi kluskami

Pieczona gęś

Kawior żydowski z wątróbki
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FESTIWALX 
Plac Hoffa w Wiśle 
6 czerwca 2015 r.

1300 - 1600

1830

2000

Jaglak 
po jurajsku 

Składniki:
Mały pęczek świeżej mięty, 
2 szklanki mleka, łyżka miodu, 
1,5 szklanki kaszy jaglanej,  200 g mieszanych 
bakalii, 1 jabłko, 200 g gorzkiej czekolady, 
2-3 łyżki śmietany.
 
Sos:
5 łyżek cukru, 10 dag poziomek, 10 dag jeżyn,  
100 ml białego wytrawnego wina, 
sok z cytryny, mięta. 

Przygotowanie: 
Miętę dokładnie opłukać, włożyć do słoika. Za-
lać mlekiem, wstrząsnąć, wstawić do lodówki 
na noc. Rano przelać zawartość słoika do więk-
szego naczynia, zblendować miętę, dosłodzić 
do smaku miodem. Kaszę przelać wrzątkiem 
i dokładnie opłukać zimną wodą, żeby pozbyć 
się gorzkawego posmaku. Na powstałym mię-
towym mleku ugotować kaszę jaglaną. W tym 
czasie w łaźni wodnej roztopić czekoladę. Wy-
mieszać ją z bakaliami i obranym i pokrojonym 
w kostkę jabłkiem. Kaszą wylepić spód i brze-
gi nasmarowanych miseczek, zostawiając 
część kaszy na pokrycie góry. Do środka wlać 
mieszankę czekoladową. Następnie „zakleić” 

górę babeczek. Wstawić do lodówki, aby 
wszystko stężało. Przygotować sos. Cu-
kier skarmelizować i  dodać owoce. Zalać 
winem, przykryć i dusić przez 10 min. Po 
tym czasie wyjąć kilka owoców do deko-
racji. Resztę zblendować. Na koniec dodać 
posiekaną miętę. Dodać odrobinę soku 
z  cytryny i  kawałeczki skórki z  cytryny. 
Babeczki przełożyć na talerzyki i podawać 
polane sosem.

Potrawa sporządzona przez Kostkowianki 
podczas 9. Festiwalu Śląskie Smaki. 
1 miejsce w kategorii amatorzy.

Roladka z udka 
króliczego 
z sosem, 
cimorajdą 
i buraczkami

Składniki:
8 udek królika,
12 dkg słoniny wędzonej,
8 dkg marchwi,
8 dkg ogórka kiszonego, 
22 dkg cebuli, musztarda,
2 ząbki czosnku,
10 dkg mąki pszennej,

20 dkg smalcu, 0,5 l bulionu mięsnego,
60 dkg ziemniaków,
10 dkg zieleniatki lub innych grzybów,
3 jajka,
30 dkg ugotowanych buraków,
30 dkg cukinii marynowanej.

Przygotowanie: 
Udka z królika pozbawiamy kostek i lekko roz-
bijamy. Nacieramy solą, pieprzem i czosnkiem. 
Marchewkę ogórek kiszony i cebulę kroimy  
w kostkę. Mięso smarujemy musztardą i ukła-
damy pokrojone warzywa. Całość zawijamy, 
obtaczamy w mące i podsmażamy na smalcu. 
Następnie podlewamy bulionem i dusimy do 
miękkości. Ziemniaki starte na tarce o grubych 

oczkach odsączamy z nadmiaru wody. 
Cebulę i grzyby kroimy w kostkę i podsma-
żamy na smalcu. Jajka ubijamy do białości  
i mieszamy z pozostałymi składnikami, 
doprawiając solą i pieprzem. Przekłada-
my do foremki i pieczemy w temp. 180 oC 
przez ok. 20 min. 
Ugotować buraki pokroić w kosteczkę  
i połączyć z marynowaną cukinią, dopra-
wić do smaku. 

Potrawa przyrządona przez Restau-
rację EM z Koziegłów podczas VII Fe-
stiwalu „Śląskie Smaki” w Chorzowie. 
1 miejsce w kategorii profesjonalistów. 

Krem z bani 
z zacierką 
z prażonymi 
płatkami 
migdałów

Składniki:
2 kg dyni,
250 g marchwi,
200 g cebuli, 
50 g czosnku,

200 ml śmietany, 
150 g mąka,
50 ml oleju,
1 jajko, 
50 g masła,
100 g płatków migdałów,
przyprawa chili, sól, pieprz.

Przygotowanie: 
Dynię pokroić w kostkę. Na rozgrzanym oleju 
przesmażyć rozdrobnioną marchew, następnie 
dodać cebulę, dynię i czosnek. Po chwili zalać 
wywarem i  gotować do miękkości. Dodać 

odrobinę chili do smaku. Następnie całość 
dokładnie zmiksować, dodać śmietanę 
i  zagotować. Doprawić do smaku i  po-
dawać z  zacierką tradycyjnie wykonaną 
z pozostałych składników. Całość posypać 
zrumienionymi na maśle płatkami mig-
dałów. 

Na Krem z  bani zaprasza  
Restauracja Hotelu Styl 70*** 

w Piasku k. Pszczyny
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Trudno wyobrazić sobie poznawanie Tunezji, jej kultury i historii bez posmakowania kuchni, która 
poprzez kolejne, burzliwe losy kraju wzbogacała także upodobania kulinarne Tunezyjczyków. Dzisiaj 
zachwyca turystów z całego świata. Ta fantastyczna mieszanka kuchni arabskiej, tureckiej, włoskiej 
i francuskiej była podatna na wpływy rdzennych mieszkańców pustyni i orientalnych przybyszów, 
a także diaspory żydowskiej obecnej na „Zielonej Wyspie” i do dziś kultywującej swoje tradycje. 
To kuchnia „fusion” łącząca w sobie najlepsze tradycje europejskie i ulegająca także najlepszym 
wpływom zdrowej i dietetycznej kuchni śródziemnomorskiej.
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nie dobra jest serwowana z warzywami lub na słodko. 
Tę ostatnią upodobały sobie szczególnie dzieci, które 
– co widać na każdym kroku – są wyjątkowo hołubione 
przez Tunezyjczyków i przybywających tutaj na wakacje 
rodzinnie Europejczyków do hoteli klubowych, z któ-
rych jednym z najlepszych jest Carribean Word Djerba 
proponujący specjalne animacje dla dzieci prowadzo-
ne w języku polskim. Znamienne jest także to, że tylko 
w Tunezji można zjeść kuskus z rybą. A ta smakuje tutaj 
wybornie, bo podobnie jak owoce morza jest jednym 
z najczęściej serwowanych dań. 

Brik
Jeśli brakuje czasu – a zdarza się to niezwykle często, 
bo wszystko tutaj fascynuje i zachwyca – warto sko-
rzystać z jednej z przydrożnych, lokalnych budek typu 
„fast food” i zjeść lokalnego brika, symbol tunezyj-
skiej kuchni, pyszny złożony w trójkąt pierożek przy-
gotowany na bazie delikatnego ciasta francuskiego, 
a nadziewany w najrozmaitszy sposób z użyciem ryb, 
owoców morza, grzybów lub owoców, jagnięciny, 
a nawet szpinaku. Niezwykły aromat brika to zasługa 
ziół, takich jak kolendra, tymianek czy wszechobecna 

Narodowe potrawy 
Smakowanie kuchni jest tak samo ważne jak odkrywa-
nie niezwykłych miejsc. Tunezja zachwyca nas nie tylko 
klimatem pełnym słońca i niezwykłych kolorów, ale – 
co nie mniej ważne – pozwala delektować się smakami 
i zapachami, które odkrywamy na nowo, zwiedzając 
lokalne bazary i przydrożne bary, a także butikowe ho-
tele czy kultowe restauracje oceniane bardzo wysoko 

przez turystów w rankingach Trip Advisor, zwłaszcza 
tych usytuowanych w mekce turystów stolicy wyspy – 
miasteczku Houmt Souk, a także na samej Dżerbie. 
Trudno wyobrazić sobie tradycyjny posiłek bez spró-
bowania kuskusu – nazywanego narodowym daniem 
tunezyjskim. Ta tania i łatwa w przygotowaniu potra-
wa na bazie drobnej kaszki jest podawana najczęściej 
z mięsem (kurczakiem, jagnięciną, baraniną), ale rów-

Tunezja
Kuchnia pachnąca słońcemB
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li Kuskus najczęściej podawany jest z mięsem i warzywami.
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w kuchni tunezyjskiej mięta. Zwieńczeniem tego kul-
towego, tunezyjskiego dania jest rozlane żółtko, dla-
tego trzeba ostrożnie jeść brika trzymanego w ręku 
lub spożywać go przy użyciu sztućców, bo lekko ścię-
te żółtko może się wylać i zaplamić nowo zakupioną 
galabiję.

Wilk morski, czyli „loup”
Znakomite położenie Tunezji sprawia, że ważnym ele-
mentem kuchni tunezyjskiej są ryby i owoce morza. 
W tym klimacie smakują wybornie, zwłaszcza gdy 
w ramach uatrakcyjniania poznawania smaków Tunezji 
są osobiście łowione przez turystów. Przygotowywa-
ne często na oczach gości są podawane w atrakcyjnej 
formie, koniecznie z dodatkiem cytryny i pachnącej 
słońcem oliwy, a także czarnych lub zielonych oliwek. 
„Wilk morski”, po polsku nazywany labraks, jest wśród 
morskich przysmaków prawdziwym rarytasem, o czym 
mogliśmy przekonać się w jednej z najlepszych restau-
racji Dżerby, w stolicy wyspy – Houmt Souk. Pięknie za-

aranżowana restauracja Haroun przyciąga od wejścia, 
a widok z tarasu na port rybacki sprawia, że na chwi-
lę zapominamy o całym świecie. Kiedy na stół poda-
no przystawki – pikantną harissę, oliwki i „jajecznicę” 
z jarzynami mocno przyprawioną harissą i czosnkiem 
(ojja), „paluszki” Fatimy i mule w znakomitym, deli-
katnym sosie, nasze doznania smakowe zdominowały 
wcześniejsze zauroczenie klimatycznym miasteczkiem 
pełnym kolorowych murali, małych sklepików i lo-
kalnych galerii proponujących prawdziwe arcydzieła 
ręcznie wykonane przez znanych artystów lokalnych. 
Wszystko tutaj – począwszy od wyrobów wiklinowych, 
które mogły też urozmaicić nasze nakrycia głowy, chro-
niąc je przez upałem, bo słońce grzało niemiłosiernie, 
a skończywszy na ceramice nawiązującej do kultowych 
elementów sztuki i religii tunezyjskiej – zachwycało 
swym niepowtarzalnym kolorytem, podobnie jak ele-
menty wystroju butikowych hoteli, zamieszkanych 
przez prawdziwych koneserów podróżowania po miej-
scach niezwykłych. 
Lunch z widokiem na morze, a „w roli głównej” delikat-
na ryba – okoń morski, pieczony z warzywami (przepis 
inspirowany kuchnią włoską), polany oliwą pachnącą 
słońcem, z dodatkiem cytryny i masła zmiksowanego 

z zieloną pietruszką sprawiły, że poczuliśmy prawdziwe 
„niebo w gębie”. Tym razem po raz pierwszy, ale nie 
ostatni – nasz znakomity przewodnik Abdul zaspokoił 
w pełni nasze doznania smakowe. 
Wkrótce mieliśmy okazję poznać kolejne niezwykłe 
miejsce – restaurację Elbey, niedaleko Douz, odwie-
dzaną przez turystów z całego świata, i wziąć udział 
w swoistych „warsztatach” wypiekania tunezyjskie-
go chleba podawanego najczęściej z oliwą, ale tak-
że serwowanego jak w domostwach troglodytów 
w Matmata z dodatkiem oliwy z przednim miodem 
(tabouna). Niewątpliwą atrakcją naszego lunchu było 
przygotowanie dania la Gargoulette (la viande in gol-
la), na bazie różnych rodzajów mięsa (m.in. wołowiny, 
jagnięciny, kurczaka) dużo wcześniej marynowanego 
z dodatkiem ziół i przypraw, doprawianego rozmary-
nem, tymiankiem, oliwą z oliwek, kminem rzymskim 
oraz mieszanką przypraw Ras Hanout. Danie przygo-
towane w specjalnych, tradycyjnych misach do „zapie-
kanek” wkłada się do wcześniej rozgrzanego pieca na 
mniej więcej dwie godziny. Jednocześnie przygotowuje 
się jarzyny, wśród których dominują tak lubiane przez 
Tunezyjczyków czerwone kolory – pyszne czerwone, 
przesiąknięte słońcem pomidory oraz czerwona papry-
ka. Zwykło się mawiać, iż Tunezyjczyk bez czerwonych 
dodatków traci smak i apetyt… My patrząc na te nie-
zwykle kolory potrawy, nabraliśmy chęci na poznawa-
nie kolejnych niepowtarzalnych smaków. Na pewno do 
nich należy ciemny sos „mloukhyia” przygotowywany 
z liści juty kolorowej, o finezyjnym smaku przypomina-
jącym… hennę, serwowany z różnymi rodzajami mię-
sa, ale najlepszy z wołowiną.

Desery i „palce światła”
Desery są nieodzownym elementem każdego posiłku. 
Tunezyjczycy zazwyczaj jadają owoce. Zimą są to świe-
że daktyle i cytrusy, a latem arbuz, którego smak jest 
znacznie lepszy niż tych dostępnych w europejskich 
marketach. Zachwycające smakiem, chociaż bardzo 
słodkie, maleńkie ciasteczka podobne do pochodzącej 
z Turcji baklawy są serwowane często z pyszną mię-
tową, równie słodką herbatą, podawaną w malut-
kich szklaneczkach z listkami świeżej mięty, kawą za-
parzaną po turecku lub arabską z kardamonem, a ta 
smakuje wybornie nad Słonym Jeziorem Chott El Je-
rid, obowiązkowym punktem programu. Herbata jest 
często serwowana z dodatkiem prażonych migdałów 
lub orzeszków pinii, a także ziół zebranych w górach 
i pysznym rogalikiem nadziewanym bakaliami. Nie spo-
sób nie posmakować daktyli, które królują wśród tune-
zyjskich deserów. Na uwagę zasługują daktyle „Deglet 

Brik poza nadzieniem z warzyw, mięsa lub ryby ma wewnątrz lekko ścięte jajko.

Pieczony labraks najczęściej podawany jest z zodatkiem oliwy i cytryny. fo
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Nour” czy „palce światła” (z powodu widocznej pod 
słońcem pestki), najlepsze w stolicy daktyli Kebili, sły-
nącej z jedynego w swoim rodzaju Festiwalu Daktyli 
odbywającego się każdego roku pod koniec grudnia. 
Na pewno opuszczając Tunezję, warto zaopatrzyć się 
w jeden z kulinarnych prezentów. Na uwagę zasługu-
je biała wódka figowa boukha, ale moim ulubionym 
tunezyjskim trunkiem jest daktylowy likier Thibarine. 
Znawcy doceniają też słodkawy aperitif – Muscat Sec 
de Kelibia oraz Laghmi – sfermentowany sok z palmy 
daktylowej, których jest w Tunezji ponad 100 gatun-
ków.
Ale na tym nie kończymy smakowania Tunezji. Warto 
nauczyć się kilku podstawowych słów i zwrotów, które 
ułatwiają nawiązanie kontaktów z otwartymi  i bardzo 
przyjaźnie nastawionymi do turystów z Polski Tune-
zyjczykami, o czym mogliśmy się przekonać w czasie 
wyprawy pirackim statkiem na Wyspę Flamingów. 
Bolanda, czyli Polska, jest lubiana w Tunezji, a miłość 

tę odwzajemniamy. Liczba turystów z Polski, która 
odwiedziła w minionym roku Dżerbę, zwiększyła się 
o ponad 130% w stosunku do roku 2013. Łączy nas 
wiele – sądząc po naszym znakomitym przewodniku 
Abdulu, który zakochał się przed laty w swojej polskiej 
żonie i nadal chętnie wraca do czasów, kiedy studiował 
w Polsce – poczucie humoru, otwartość i gościnność, 
a także poszanowanie tradycji i kultury oraz miłość do 
piłki nożnej, która dla Tunezyjczyków jest sportem na-
rodowym. 

Na desr często podawane są bardzo słodkie, maleńkie ciasteczka podobne do tureckiej  baklawy.
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Golf w Monastyrze
Zwiedzanie amfi teatru w El Dzem
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POLECANE BIURO PODRÓŻY:
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Ciemna, pachnąca wiosną noc. Mdłe światło latarenek omiata odnowione fasady 
kamieniczek, okalających staromiejski rynek w Zamościu. Mój wzrok wędruje niespiesznie 
ku jednej z nich. Czy tylko mi się wydaje, a może rzeczywiście ktoś w mieszkaniu na piętrze 
domu przy Rynku Wielkim 2 stoi za firanką, której… już nie ma? Tak jak nie ma już samego 
mieszkania, bo jego miejsce zajmuje teraz biuro. 
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Apteka od Rektora
Niezwykłe jak ta noc są całe dzieje Rektorskiej, nazwa-
nej tak już w PRL-u na cześć założyciela apteki, Szymo-
na Piechowicza z Turobina, profesora i wieloletniego, 
zasłużonego Rektora Akademii Zamojskiej. Otwarta 
w 1609 r. okazała się najdłużej działającą – bo do dziś 
– apteką w Polsce. Przez sto lat (1842-1948) jej wła-
ścicielami byli Kłossowscy, moi antenaci. Karol, a po-
tem jego syn, Zdzisław okazali się wybitnymi farma-
ceutami i społecznikami. Pierwszy założył w Zamościu 
straż ogniową, drugi był członkiem Ochotniczej Straży 
Pożarnej, Koła Polskiej Macierzy Szkolnej, opiekunem 
Zakładu dla Starców i Kalek, członkiem Polskiego To-
warzystwa Krajoznawczego. Zdzisław stworzył też 
przy aptece jedną z pierwszych w Królestwie Polskim 
pracowni analitycznych z nowoczesnym sprzętem la-
boratoryjnym pod nazwą Stacja Higieniczna Miejska. 
Badano tu głównie produkty spożywcze, wodę ze 
studni miejskich i przeprowadzano analizy lekarskie. 

Wiekowa orkiestra
Dzisiejszej nocy, kiedy wracam z koncertu Orkiestry im. 
Karola Namysłowskiego mocno chcę wierzyć, że zegar 
jakimś cudem cofnął się o 100 lat. Wszystko jest wszak 
możliwe, skoro Włościańska Orkiestra Karola Namy-
słowskiego, która powstała w Zamościu w roku pań-
skim 1881 r., gra do dziś jako bodaj najdłużej działają-
ca w Polsce, tylko już nie pod batutą Karola Franciszka, 

jej założyciela, ale kolejnego na przestrzeni lat następ-
cy, błyskotliwego Tadeusza Wicherka. Myślę sobie, że 
moja prababcia Regina Kłossowska, żona wybitnego 
farmaceuty Zdzisława Kłossowskiego – właściciela Ap-
teki Rektorskiej pod numerem 2 – musiała na koncerty 
Namysłowskiego chadzać. I to ona właśnie wyglądała 
oknem z nieistniejącego mieszkania z przeszłości, któ-
re przez ponad sto lat należało do mojej rodziny. 
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Widoczny na zdjęciu dom w prawym rogu z balkonem to właśnie nasza kamie-
nica uwieczniona w czasie, gdy mieszkali w niej moi pradziadkowie. Balkonu,  
na którym Regina Kłossowska hodowała z dumą kwiaty, dziś już nie ma.

Przed wejściem do Apteki Rektorskiej i kamienicy. Autorka wraz z Dominiką Lipską, 
która jako licencjonowany przewodnik oprowadza po Zamościu w kostiumach 
z epoki własnej roboty.



Bardzo piękni oboje
Zdzisław, jako reprezentant polskich farmaceutów brał 
udział w zjazdach naukowych w kraju i za granicą, był 
członkiem rzeczywistym Międzynarodowego Kongre-
su Farmacji, a następnie, jako jedyny Polak wszedł 
w skład Komisji Międzynarodowej Federacji Farmaceu-
tycznej. Zdzisław, czyli mój pradziadek, był mężczy-
zną… obłędnie przystojnym nawet na dzisiejsze stan-
dardy: wysokie czoło, wąski nos, sumiasty wąs. Jego 
żona, a moja „panienka z okienka”, czyli prababcia  
Regina, musiała wywoływać przyspieszone bicie serca 
niejednego zamościanina, gdy spod gęstej fali blond 
włosów spojrzały na niego szaro-niebieskie czy szaro-
zielone oczy (takie mają wszystkie panie w naszej ro-
dzinie). W mieszkaniu nad apteką żyło im się dobrze. 
Jedna ze starych fotografii pokazuje fragment salonu 
z ciemną tapetą w delikatny deseń i choinkę do prze-
kraczającego trzy metry sufitu, zdobioną zabawkami 
wykonanymi dziecięcymi rączkami, bo pradziadkowie 
doczekali się aż trzech latorośli. 

Łóżko dla Gierka
Dziadek odszedł wcześniej niż prababcia, również 
społecznica odznaczona w dwudziestoleciu Złotym 
Krzyżem Zasługi. Gdy 17 września 1939 r. do Zamo-
ścia wkroczyła „czerwona hołota”, sołdaci porąbali na 
opał większość rodzinnych mebli. Po wojnie aptekę, 
już wtedy dzierżawioną komu innemu, rzecz jasna 
upaństwowiono. Potem zaś podatkami zmuszono na-
szą rodzinę do sprzedaży domu – za bezcen (mama 

zrealizowała za tę kwotę marzenie Kowalskiego, naby-
wając malucha). Polska Ludowa dopisała zaś do historii 
kamienicy jeszcze jeden rozdział. Otóż I sekretarz PZPR 
Edward Gierek wraz z małżonką na dożynki 1980 r.  
wybierali się właśnie do Zamościa. Jako że w najlep-
szym wówczas stanie znajdowało się dawne nasze 
mieszkanie – postanowiono je szybko wyrychtować. 
Łazienkę zaopatrzono w szare marmury, w jednym 
z pokoi wyszykowano „gotowalnię” (ja słyszałam, że 
dla Stasi – ale tu wersje są różne). W każdym razie 
w mojej dziecięcej pamięci pozostał koszmarny wi-
dok ścian przykrytych od podłogi do sufitu lustrami 
ze szklanymi ćwiekami – takimi jak w publicznych WC 
w poprzednim ustroju. Pan Marcin Zamoyski, którego 
wieloletniej prezydenturze gród przodków zawdzięcza 
wiele cennych inwestycji, opowiadał mi, że łóżko dla 
Gierka, ponieważ nijak nie dało się wciągnąć go kręty-
mi schodami na piętro, dygowano na nie przez okno 
za pomocą dźwigu! I to wszystko na zaledwie jedną 
noc, która… nigdy nie nastąpiła, bo w kraju „wybu-
chła” Solidarność. Za to do kamienicy na długie lata 
przylgnęła nazwa „Gierkówka”. 

Jak za Ordynacji
Dziś już nie nasz dom ma się dobrze, apteka prospe-
ruje znakomicie w sieci aptek Dbam o Zdrowie, a znaj-
dująca się na pięterku, niewielka Izba Farmacji przypo-
mina o dokonaniach moich antenatów. Gdy ją niedawno 
odwiedziłam, pokonać musiałam stareńkie, drewniane, 
trzeszczące przy każdym kroku wąskie schody, pamięta-
jące zapewne dotyk stóp prababuni Reginy. Jestem prze-
konana, że cieszyłaby się tak jak ja, widząc, jak Zamość 
dosłownie pięknieje w oczach. Otoczony na nowo „re-
aktywowanymi” murami, staje się na powrót idealnym 
miastem-twierdzą z wizji I Ordynata, Jana Zamoyskiego.

Regina Kłossowska z domu Łapińska była córką właściciela apteki w Izbicy.  
Po śmierci męża w 1919 r. kontynuowała jego działalność społeczną. Po odzyska-
niu niepodległości była członkinią Komitetu Założycielskiego Budowy Internatu 
dla Niezamożnych Uczennic Gimnazjum Żeńskiego.

Zdzisław Kłossowski na Wystawie Kucharskiej w stolicy w 1902 r. otrzymał za 
działalność laboratoryjną Złoty Wielki Medal, a za produkowane przez siebie sy-
ropy owocowe Mały Srebrny Medal.
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Wakacje jak z Bajki! Kochane Dzieci, szanowna Młodzieży, drodzy Rodzice!  
Zapraszamy na niecodzienne wakacyjne atrakcje do Europejskiego  
Centrum Bajki w Pacanowie. Czekają na Was zajęcia plastyczne,  
muzyczne, seanse w kinie „Szkatułka”, spektakle Małego Teatru  
i podróż pełną czarów po niezwykłej krainie „Bajkowy Świat”.  To tu poczujecie  
i usłyszycie bicie Smoczego Serca, znajdziecie „gadające kamienie” 
i spotkacie Calineczkę śpiącą w kwiatowym kielichu.
Szczegóły: www.stolica-bajek.pl/”www.stolica-bajek.pl

Bajkowe 
Wakacje 
w Pacanowie!



Wakacji czas! Pomysłów na wesołą zabawę, jak Polska długa i szeroka, nie braknie: różnego rodzaju 
parki rozrywki i przygód, wesołe miasteczka, zoo, parki wodne i linowe, a także muzea czekają  
na małych gości. Sprawdźmy, do jakich rozrywkowych miejsc (choć nie sposób opisać tu wszystkie) 
można dojechać autobusem z Polonusem!

Wakacje z Polonusem 
            na 6 sposobów

Ogrody zoologiczne i parki zwierzęce
Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie. Zwie-
dzanie zoo jest okazją do wielu niezwykłych spotkań 
ze zwierzętami ze wszystkich kontynentów i oceanów. 
Z pewnością duże wrażenia na maluchach zrobią: hi-
popotamiarnia, rekinarium, herpetarium (nowoczesna 
ekspozycja gadów) i akwarium, które mieści się w za-
bytkowym budynku. Nowinką tego lata są lemury, któ-
re właśnie zamieszkały na wyspie. 
www.zoo.waw.pl 

Ogród Zoologiczny w Płocku. Około 3700 zwierząt, 
które reprezentują ponad 320 gatunków! 3-4 lipca  
w płockim zoo będzie miała miejsce „Zoonoc: najsen-
niejszy rekord Polski”. Warto wówczas tu być! W mi-
nizoo można głaskać, podziwiać i przytulać zwierzaki, 
a w parku linowym Zoolandia zmierzyć się z koloro-
wymi przeszkodami o różnej trudnośći. Dużo śmiechu 
i emocji. 
www.zoo.plock.pl 

Ogród Zoologiczny w Opolu. W ogrodzie na wyspie 
Bolko mieszkają m.in. goryle nizinne i uchatki kalifor-
nijskie oraz tysiąc innych zwierząt z całego świata. Kon-
takt dzieci z młodymi zwierzętami wpływa pozytywnie 
na rozładowanie napięć i agresji, a nadmiaru energii 
można pozbyć się w Miniparku Linowym Zoolandia. 
www.zoo.opole.pl 

Afrykarium we Wrocławiu. Absolutny hit wrocław-
skiego zoo. Tajemnice wodnego świata Czarnego Lądu 
ukryte są w 19 ogromnych akwariach wypełnionych 15 
mln litrów wody. Fantastyczna wyprawa w głąb Kanału 
Mozambickiego w poszukiwaniu rekinów i płaszczek 
lub na bajecznie kolorową rafę Morza Czerwonego. To 
oczywiście tylko niektóre propozycje.  
www.afrykarium.com.pl 

Park Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie (połączenie 
do Mikołajek). 100 ha terenu w Puszczy Piskiej w gra-
nicach Mazurskiego Parku Krajobrazowego daje dosko-
nałą okazję do podglądania zwierząt w ich naturalnym 

środowisku. To żelazny punkt na trasie wycieczek ro-
dzinnych – dzieciaki uwielbiają karmić kózki, głaskać 
osiołki i oglądać drapieżne rysie czy wilki.
www.kadzidlowo.pl 

Sea Park Sarbsk w Wicku k. Łeby (połączenie do 
Łeby). Tajemnice mórz i oceanów odkryjecie w fokarium, 
prehistorycznym oceanarium i marynistycznym muzeum. 
W ofercie parku są także emocje w kinie 5D, zabawa w gaju 
małego pirata, ekspozycja latarni morskich polskiego wy-
brzeża oraz makiety zwierząt morskich naturalnej wielkości. 
www.seapark.pl 

Ocean Park we Władysławowie (przy trasie do 
Łeby). Spacerowaliście kiedyś po dnie oceanu? Je-
śli nie, to koniecznie przyjdźcie do parku. Spotkania 
z największymi wielorybami, przerażającymi rekinami, 
żółwiami olbrzymimi, przesympatycznymi delfinami, 
wesołymi orkami oraz czterdziestką innych zwierząt 
morskich i oceanicznych gwarantowane. 
www.oceanpark.pl 

Afrykarium we WrocławiuPark Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie

Seapark Sarbsk w Wicku Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie

Dino Park  „Krasiejów”
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Parki dinozaurów
Jura Park Bałtów (połączenie do Ostrowca Święto-
krzyskiego). Fascynujące spotkanie z prehistorią w naj-
starszym dinoparku w Polsce. Można samodzielnie 
odkopać szczątki T. Rexa, obejrzeć prehistoryczne gady 
w trójwymiarowym oceanarium, podążyć śladami ko-
palnych dinozaurów, ale również uczestniczyć w eg-
zotycznym safari, wykąpać się w Kamiennym Oku lub 
spłynąć tratwami.  Trudno przestać się bawić! 
www.juraparkbaltow.pl 

Jura Park Krasiejów (przy trasie do Opola). Na ścieżce 
edukacyjnej „czyha” 250 dinozaurów, w tunelu czasu 
cofniesz się do momentu, kiedy powstał Wszechświat, 
a prezentacje multimedialne i kino 5D przyprawią o za-
wrót głowy. A na dokładkę czekają place zabaw, park 
rozrywek i plaża z wodnymi atrakcjami. Fantazja! 
www.juraparkkrasiejow.pl 

Dinopark w Szklarskiej Porębie. Co wybierzecie? Kino 
6D, park linowy, dmuchańce, kolejkę Flinstonów, place 
zabaw, płukanie złota, warsztaty paleontologiczne, grę  
w boule. A może wszystko? Pyszna zabawa w cieniu 
Karkonoszy dla młodszych i starszych.
www.dinopark.com.pl 

Jura Park, Solec k. Bydgoszczy (połączenie do Byd-
goszczy). 100 dinozaurów i jaskiniowa restauracja to 
tylko niektóre atrakcje, sprawdźmy, co jeszcze was tu 
czeka: spotkanie z megawielkimi owadami, park leśny 
z żywymi skamieniałościami, noc w sklepie z magiczny-
mi zabawkami oraz karuzele do wyboru i koloru.
www.juraparksolec.pl 

Łeba Park. Dinozaury, neandertalczycy i ich sekrety 
oraz wiele innych atrakcji, do których można dojechać 

samochodem jaskiniowca Freda Flinstona. Nie przestra-
szyły cię przedpotopowe stwory? Zmierz się ze swoim 
lękiem w Zamku Strachu. A potem już z górki: zabawa 
w wiosce indiańskiej, przeprawa wodną tratwą i prze-
jażdżka Dinusiową Kolejką.  Jabadabadu! 
www.lebapark.pl 

Parki nauki i rozrywki
Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Fanta-
styczne multimedialne ekspozycje, eksperymenty, gry, 
wyprawy w świat nauki. Hit, którego zazdrości nam 
cała Europa. Samodzielnie wykonywane doświad-
czenia i zajęcia w minilabach wzbogacają wiedzę, 
a sferyczne ekrany w planetarium pozwalają wyruszyć 
w niejedną kosmiczną wycieczkę. A tylko do końca 
sierpnia można zobaczyć niewidoczne na wystawie 
„Mikroświat”. 
www.kopernik.org.pl 

Farma Iluzji, Trojanów (przy trasie do Lublina). La-
tająca Chata Tajemnic sprawi, że poczujecie się co naj-
mniej dziwnie. Tunel Zapomnienia otumania i sprawia, 
że zapominacie o całym świecie, a Muzeum Iluzji od-
krywa tajemnice magicznych sztuczek. To nie wszystko! 
Zajrzyjcie także do Pokoju Amesa, Grobowca Faraona 
lub Labiryntu Luster. Trochę magii, trochę wyobraźni 
i pyszna zabawa. 
www.farmailuzji.pl 

Park Edukacji i Rozrywki Leonardia, Darłowo (po-
łączenie do Darłówka). Setki gier wykonanych głównie 
z drewna: Rapido wymaga dobrego refleksu, Arkus 
wyjątkowej celności, a poczwórne Ledo strategicznego 
myślenia. Zabawa na świeżym powietrzu od rana do 
wieczora. 
www.leonardia.pl 

Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema w Kra-
kowie. Sensoryczny park edukacyjny z interaktywną 
ekspozycją (ponad 50 instalacji) przybliżającą prawa 
mechaniki, optyki, magnetyzmu, akustyki i hydrauliki. 
Co to jest równia Galileusza i tarcza Newtona?  Kim 
(lub czym) jest nurek Kartezjusza i jak działa waga hy-
drauliczna? Tu znajdziecie odpowiedzi. 
www.ogroddoswiadczen.pl 

Park Edukacji Globalnej w Krakowie. Wioski Świa-
ta – zobacz, dotknij, poczuj i dowiedz się, gdzie miesz-
kają i jak żyją ludzie w najbardziej odległych zakątkach 
Ziemi. Można zajrzeć do afrykańskiej wsi i domu Papu-
asów oraz zobaczyć igloo i mongolską jurtę. Cały świat 
w jednym miejscu! 
www.wioskiswiata.org 

Parki wodne
Park Wodny w Warszawie. Olimpijska pływalnia 
i strefa dla dzieci (kule do chodzenia po wodzie, pom-
powane instalacje etc.) . Nauka pływania dla maluchów 
i nurkowania dla starszych dzieci. A dodatkowo: odnowa 
biologiczna, a także tory do squasha, kręgielnia, strzelni-
ca, pub z bilardem, klub muzyczny i gastronomia. 
www.wodnypark.com.pl 

Aquapark Fala, Łódź. Kąpiele wśród szklanych pi-
ramid, kryte i zewnętrzne baseny, zjeżdżalnie, wodna 
rzeka – po prostu największy park wodny w Polsce. 
Wakacje na Fali, czyli letnia oferta zajęć dla dzieci 
i młodzieży, obejmuje m.in.: naukę pływania, elementy 
ratownictwa wodnego, nurkowanie oraz gry i zabawy.
www.aquapark.lodz.pl

Park Wodny w Krakowie. 2000 m2 – tyle wynosi po-
wierzchnia basenów.  Wakacyjna oferta dla dzieci jest 

dosłownie zakręcona: dłuuugie, zakręcone zjeżdżalnie, 
Tęczowa Ścieżka, Basen z Falą, gry i zabawy: siatkówka, 
koszykówka i ścianki wspinaczkowe. Hajda do wody! 
www.parkwodny.pl

Aquapark Wrocław. Tropikalna atmosfera i zabawa 
na całego – tu ładna pogoda jest codziennie. Aquawa-
kacje oferują różnorodne zajęcia pod okiem wykwalifi-
kowanych instruktorów i animatorów przez cały sezon 
letni. 
www.aquaprk.wroc.pl

Parki Rozrywki i Przygody
Rabkoland, Rabka k. Nowego Targu (przy trasie na 
Nowy Targ). Stacjonarny lunapark z ogromem atrak-
cji, takich jak Wielki Młyn o wysokości 28 m, Latający 
Autobus i spływ Rabą w towarzystwie pingwinów. Do 
tego ciekawe muzea: Orderu Uśmiechu oraz Rekordów 
i Osobliwości. 
www.rabkoland.pl 

Leśny Park Przygody Skalisko w Złotym Stoku 
(przy trasie na Kłodzko). Wędrówka między drzewami, 
a po drodze: balansujące pomosty, przejścia po linie, 
powietrzny surfing, skok Tarzana i zjazdy tyrolką. Za-
cznij od małych trudności na trasie wiewiórki, a potem 
zmierz się z trasą tylko dla orłów!
www.skalisko.eu 

Power Park Łeba. Szybko i wysoko, ale bezpiecz-
nie, tak może brzmieć dewiza tego miejsca rozryw-
ki. Można się m.in. pościgać na gokartach, pojeździć 
quadami  i pochodzić między drzewami. Dzieci mogą 
pójść w ślady Roberta Kubicy i wystartować w Mini 
Formule. 
www.powerpark.pl 

Jura Park „Bałtów” Farma Iluzji w Trojanowie Centrum Nauki  „Kopernik” Park Wodny w Krakowie
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Lunapark Sowiński, Władysławowo (przy trasie na 
Łebę). Główną z wielu atrakcji jest Condor – jedna z 
najwyższych kolejek górskich w Polsce. Tu podczas sza-
lonej przejażdżki doznacie przeciążeń 3G. Młodszych 
zabawowiczy zadowoli karuzela Wiedeńska i spacer po 
kulach wodnych, ale gofra też można zjeść. 
www.lunapark-sowinski.pl 

Rodzinny Park Rozrywki Nowa Holandia, Elbląg 
(przy trasie na Gdańsk). Absolutnym hitem jest 28-me-
trowa zjeżdżalnia, tak długa, że nominowano ją do 
Księgi Rekordów Guinnessa. A w wakacje czekają cał-
kiem nowe atrakcje: labirynt, poszukiwanie skarbów 
w kopalni złota oraz wirujący tunel. 
www.nowaholandia.pl 

Mazurolandia, Mazurski Park Atrakcji, Gierłoża k. 
Kętrzyna (przy trasie na Kętrzyn). Park miniatur, mili-
tariów i rozrywki w jednym. Skoki na bungee, wspinacz-
ka na sztucznej ścianie i megatrampolina – to zabawy 
dla nieco starszych, a dla młodszych – nadmuchiwany 
tor przeszkód i kolorowe zjeżdżalnie oraz wiele, wiele 
więcej.
www.mazurolandia.pl 

Parki baśni i bajek

Europejskie Centrum Bajki, Pacanów (przy tra-
sie na Tarnów).  Bajkowa atmosfera gwarantowana! 
Dla dzieci przygotowano m.in. place zabaw, bibliotekę 
i księgarnię, filmy i sztuki teatralne, bajkowe warsztaty 
oraz ogród zmysłów. Wystawa „Bajkowy Świat” jest 
podróżą do krainy dziecięcej wyobraźni, w której  prze-
wodnikami są Czerwony Kapturek, Królewna Śnieżka 
i Dzwoneczek. 
www.stolica-bajek.pl 

Sabathówka Wioska Czarownic, Bałtów k. Ostrow-
ca Świętokrzyskiego (przy trasie na Ostrowiec Święto-
krzyski). Świat świętokrzyskich czarownic, wiedźm i ma-
gii. Sercem Sabathówki jest Chata Czarownicy przykryta 
szpiczastą czapą. Można tam skosztować magicznych 
wywarów i potraw. Trochę straszno, trochę śmieszno. 
www.juraparkbaltow.pl

Baśniowy Szlak, Suwałki i okolice. Karta Wędrowca 
otwiera drzwi do baśniowej krainy legend i bajek. Gry, 
zabawy, animacje i nagrody, a przy okazji malownicza 
wycieczka po Suwalszczyźnie. Pierwszym przystankiem 
jest Zaułek Krasnoludków przy Muzeum im. Marii Ko-
nopnickiej. W drogę!
www.basniowyszlak.pl 

MegaPark, Grudziądz. Tu można buszować w Salo-
onie Rancho, Western City, Mexico City, Krainie Baśni, 
Bajek i Legend oraz poszaleć na Jurajskiej Ścieżce Edu-
kacyjnej w Krainie Dinozaurów. Kto nie chciałby zaj-
rzeć do wnętrza chatki na kurzej nóżce i zobaczyć, jak 
mieszkają krasnoludki? Bajecznie! 
www.mega-park.pl  

Europejskie Centrum Bajki w PacanowieMazurolandia. Mazurski Park Atrakcji k. Gierłoży

MegaPark w Grudziądzu

Oferta dla najmłodszych
Rodzinny wyjazd na wakacje nie musi byś drogi! Do-
tychczasowa ulga handlowa stosowana przez większość 
przewoźników wynosiła 20% zniżki od cen biletów nor-
malnych. Od 1 czerwca Polonus wprowadza 50% zniż-
kę dla dzieci i uczniów do końca 13. roku życia. Zniżka 
obowiązuje na wszystkich trasach dalekobieżnych Polo-
nus i nie łączy się z innymi promocjami i ulgami. 

Sezonowa promocja 5-10-15 
Dodatkowo, od 1 czerwca ruszyła kolejna odsłona Sza-
lonych Promocji Polonusa. Promocja  5-10-15, do której 
przyzwyczaił nas Polonus, powraca w szerszym wydaniu. 
Wydłużony został czas promocyjnej sprzedaży biletów, 
która rozciągnięta została na cały okres od czerwca do 
sierpnia. Przewoźnik obiecuje znacznie większe pule pro-
mocyjnych biletów oferowanych nie tylko w najbardziej 
atrakcyjnych cenach po 5, 10 i 15 zł, ale również więk-
sze liczby biletów w innych promocyjnych cenach. Bilety 
promocyjne dostępne są dla tych, którzy zamawiają bilety 
przez internet na  www.pksbiilety.pl, oraz  www.dworze-
conline.pl lub też za pośrednictwem aplikacji mobilnej. 

Tanie powroty z Polonusem
Podczas sezonu letniego Polonus wprowadzi promo-

cję Tanie Powroty, która ma zachęcić do wspólnego 
podróżowania w obie strony. Z pewnością będzie to 
hit lata dla podróżujących PKS Polonus. W ramach 
promocji Tanie Powroty możliwy będzie zakup bi-
letu powrotnego o 30% taniej pod warunkiem jed-
noczesnego zakupu biletu w obie strony. Promocyj-
ny przejazd powrotny można będzie realizować  od 
poniedziałku do piątku. Z promocji będzie można 
skorzystać, wybierając dowolny kurs krajowy Polonus 
pod warunkiem zaplanowania powrotu w ciągu 31 
dni od daty zakupu biletu wyjazdowego. Bilety w ra-
mach promocji Tanie Powroty będzie można kupować 
w internecie, aplikacji mobilnej, punktach kasowych 
oraz we wszystkich punktach sprzedaży agencyjnej 
Polonus.

Przedsprzedaż biletów sezonowych
Zaplanuj wakacyjną podróż już teraz! Swobodne plano-
wanie letnich eskapad ułatwi z pewnością 60-dniowy 
okres przedsprzedaży biletów. Wystarczy kupić bilet 
w kasie albo wejść na stronę internetową przewoźni-
ka i nabyć bilet online albo ściągnąć mobilną aplikację 
i z niej skorzystać. Podróż najbliższych można śledzić 
dzięki systemowi geolokacji, w który wyposażone są au-
tobusy. Wszystko wygodnie i pod kontrolą. 

Promocyjna 
ofensywa Polonusa!
Jakość nie musi być droga

Polonus wychodzi naprzeciw oczekiwaniom pasażerów i na okres wakacji wprowadza liczne 
atrakcyjne oferty promocyjne. Wygodna, bezpieczna podróż nowoczesnym autobusem i to w dobrej 
cenie gwarantowana! Sprawdźmy, jakie promocje przygotował dla swoich klientów PKS Polonus!
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Podróżowanie 
z dziećmi autokarem

Okres wakacyjny to czas wielu podróży. Podróż z dziećmi autokarem – o czym pamiętać, jak ją 
zaplanować i jak się do niej przygotować, aby upłynęła miło i bezpiecznie?

Planowanie podróży
Najlepiej dopasować porę podróży do rytmu i upodo-
bań dzieci i rodziców. Jeśli lubimy oglądanie krajo-
brazów, dobrze znosimy podróżowanie, to jedziemy 
w ciągu dnia. Jeśli dzieci gorzej znoszą podróżowanie, 
chcemy jak najszybciej znaleźć się na miejscu – wy-
bierajmy nocne podróżowanie. W ofercie większości 
przewoźników oferujących przejazdy do atrakcyjnych 
turystycznie miejscowości znajdziemy połączenia za-
równo dzienne, jak i nocne. 

Przygotowanie do podróży
Wybierając się w daleką podróż, warto ubrać się wy-
godnie i w kilku warstwach, tak by w zależności od 
temperatury w pojeździe móc się ubierać lub rozbie-
rać, żeby czuć się komfortowo. Przydatny w dalekiej 
podróży będzie zagłówek (rogal podróżny), czy też 
mała poduszeczka pozwalająca na wygodne ułożenie 
głowy i zabezpieczenie się przed bólem szyi. War-
to zabrać ze sobą mały kocyk lub wykorzystać duży 
ręcznik plażowy do przykrycia najmniejszych podróż-
ników.

Bezpieczeństwo i komfort w podróży
Prawie wszyscy przewoźnicy oferują podróże daleko-
bieżne pojazdami wyposażonymi w pasy bezpieczeń-
stwa, korzystanie z nich jest obowiązkowym stan-
dardem bezpiecznego podróżowania. Upewnijmy się 
że nasz przewoźnik oferuje pasy bezpieczeństwa dla 
wszystkich pasażerów. W przypadku najmniejszych 
dzieci pomyślmy o zapewnieniu im zarówno bez-
piecznego, jak i wygodnego podróżowania. Znacznie 
bezpieczniej i wygodniej jest,  jeśli dziecko podróżuje 
w foteliku dopasowanym do swojego wieku i wzro-
stu. Jeśli nie mamy własnego, zapytajmy, czy prze-
woźnik ma je w swojej ofercie. Polonus wprowadził 
właśnie ofertę zapewnienia w ramach ceny biletów 
fotelików podróżnych dla dzieci – wystarczy wcze-
śniejsze zamówienie takiej usługi poprzez zgłoszenie 
elektroniczne lub telefoniczne.
Podróż w foteliku jest nie tylko bezpieczniejsza dla 
dziecka, ale też wygodniejsza. Nawet zastosowanie 
podstawki sprawia, że dziecko siedzi wyżej i jest lepiej 
dopasowane do pasów bezpieczeństwa, natomiast peł-
ny fotelik dodatkowo zabezpiecza w trakcie podróży 

boki i ramiona dzieci, a także daje podparcie dla głowy.
Bezpieczeństwo to nie tylko pasy i fotelik, ale również 
wiarygodny przewoźnik i doświadczony kierowca. 
Zwracajmy uwagę na to, jakim taborem realizowane 
są podróże, w które się wybieramy. Czy przewoźnik 
posiada liczny i odnawiany tabor pojazdów oraz jaką 
ma reputację na rynku. Czy posiada własne zaplecze 
techniczne pozwalające na utrzymanie pojazdów 
we właściwym stanie technicznym. Pamiętajmy, że 
nie zawsze podróż, która jest najszybsza, to podróż 
najbezpieczniejsza. Podróż z przerwami dla pasaże-
rów to również podróż, w której kierowca ma chwile 
przerwy i odprężenia pozwalające mu na zachowanie 
lepszej koncentracji w trakcie jazdy. PKS Polonus re-
alizuje większość połączeń dalekobieżnych komforto-
wymi pojazdami z doświadczonymi kierowcami, a na 
najdłuższych trasach w załogach dwuosobowych. Firma 
prowadzi świadomą i długofalową politykę rozwoju 
zawodowego kierowców. Osoby prowadzące pojazdy 
dalekobieżne Polonus to zawodowi kierowcy, którzy 
przechodzą cykliczne szkolenia oraz testy  w zakresie 
bezpieczeństwa drogowego oraz techniki i płynności 
jazdy, które wpływają na bezpieczeństwo i komfort po-
dróżowania. Od 2015 r. wszyscy kierowcy Polonusa le-
gitymują się również certyfikowanym kursem Ratownika 
Drogowego przygotowującym do udzielania pierwszej 
pomocy w nagłych zdarzeniach i zachorowaniach.
Jeśli planujemy wysłanie nastolatków w samodzielną 
podróż, zapytajmy, czy przewoźnik dopuszcza samo-
dzielne podróżowanie niepełnoletnich i na jakich za-
sadach. Polonus podobnie jak kilku innych przewoź-

ników dopuszcza samodzielne podróżowanie dzieci 
dopiero od 13 lat. Dzieci w wieku od 0 do 13 lat mu-
szą podróżować z opiekunem. Dzieci w wieku 13-18 
lat mogą podróżować samodzielnie pod warunkiem 
posiadania oświadczenia według wzoru przewoźnika, 
w którym opiekun prawny zezwala na taką podróż.
Wybierając się w długą podróż, upewnijmy się, że 
w trakcie wielogodzinnej podróży pasażerowie mają 
zapewniony dostęp do toalety oraz że zaplanowa-
no przerwy w jej trakcie umożliwiające krótki spacer 
i rozprostowanie nóg po długotrwałym siedzeniu.

Atrakcje w podróży
Po odpowiednim zaplanowaniu i przygotowaniu się 
do podróży pamiętajmy również o czymś, co nam po-
zwoli na jej uatrakcyjnienie i zajęcie uwagi dzieci w po-
dróży. Poza bezkonkurencyjną książką czy komiksem 
możemy zabrać dla naszych najmłodszych gry towa-
rzyskie, układanki logiczne czy przygotować kilka za-
baw do podróży. Jeśli nie mamy zbyt wielu pomysłów 
lub czasu na ich przygotowanie, to pozostaje nam to, 
co dzieci lubią najbardziej – zgoda na oglądanie i gra-
nie – zabranie w podróż telefonu, tableta, laptopa czy 
przenośnej konsoli gier. Tutaj również wielu przewoźni-
ków przyjdzie nam z pomocą, oferując tak jak Polonus 
we wszystkich swoich pojazdach bezpłatny dostęp do 
internetu poprzez wi-fi oraz udostępniając w ramach 
standardu swoich pojazdów gniazda zasilania, do któ-
rych można podłączyć nasze urządzenia elektroniczne, 
o ile oczywiście pamiętaliśmy o  zabraniu ładowarki.
A więc w drogę!

87P o d r ó ż e  z  P o l o n u s e m86






