
w w w . m a g a z y n s w i a t . p l

  H a w a n a  –  T ę T n i Ą c a  m u z y k Ą

ISSN 1644-4183
 PAŹDZIERNIK-GRuDZIEń (53) 2016

 

Kuba

Magazyn Pokładowy     
www.pks po lonus .p l

     P E Ł n a  P R z y G Ó D ,  P E Ł n a  w R a Ż E Ń

Republika
Dominikany

    TEmaTyczny kaLEJDOSkOP

Kielce



m i e j s c e



m i e j s c e

   
4 e d y t o r i a l

Drodzy Czytelnicy
Coraz krótsze listopadowe i grudniowe dni sprawiają, że im bliżej końca 

roku, tym bardziej tęsknimy za słońcem i ciepłem. Chętnie wybralibyśmy 

się do jakiegoś egzotycznego, ciepłego kraju, żeby uzupełnić niedobory 

witaminy D i podładować trochę już wyczerpane akumulatory. 

Dla osób poszukujących dreszczyku emocji i wyzwań idealnym kierunkiem 

może być Republika Dominikańska. Amatorzy ekstremalnych sportów 

znajdą tu idealne warunki do uprawiania raftingu lub kitesurfingu, mogą 

też zdobywać wspaniałe szczyty lub nurkować w otoczeniu wielobarwnych 

raf koralowych. 

Ci, którzy poszukują rozwoju duchowego, chcą odnaleźć równowagę i sens 

życia, powinni rozważyć podróż do Indii, na przykład do Waranasi, ważnego 

ośrodka hinduizmu, lub do Tybetu albo Nepalu, gdzie w kotlinie Katmandu 

znajduje się mnóstwo wspaniałych świątyń buddyjskich i hinduistycznych.

Modnym celem egzotycznych podróży staje się ostatnio Kuba – idealne 

miejsce dla wielbicieli twórczości Hemingwaya, gorących rytmów rumby, 

mambo i latynoskiego jazzu oraz niepowtarzalnych klimatów znanych  

z filmu „Buena Vista Social Club”.

Bożena Miller
redaktor wydania
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Indie, Nepal, Tybet. 
Wyprawy duchowe

Potrzeba rozwoju duchowości, znalezienia równowagi i sensu życia. To 
skłania wielu podróżników do przebycia tysięcy kilometrów, przepra-
wienia się przez rzeki oraz pokonania setek schodów. Ale czego się nie 
robi w poszukiwaniu duchowego oświecenia?

Agnieszka Zawistowska Waranasi, Indie
Indie, ojczyzna jednej z największych i najcie-
kawszych religii świata – hinduizmu, uważa-
ne są za doskonałe miejsce dla poszukujących 
duchowego rozwoju. Ważnym ośrodkiem 
religijnym jest święte miasto Waranasi wy-
budowane nad brzegiem Gangesu w stanie 
Uttar Pradesh, gdzie odbywają się rytualne 
kąpiele i palenie zwłok zmarłych na ghatach 
(ciągu kamiennych schodów prowadzących 
w dół ku rzece). Według wielu hinduistów to 
ostatni przystanek przed oświeceniem.
Turyści z całego świata przybywają tutaj, 
żeby uczestniczyć w medytacjach, wykładach 

i zajęciach jogi. Co bardziej dedykowani de-
cydują się na dłuższy pobyt w aśramie. Tu 
muszą przestrzegać określonych zasad doty-
czących zachowania oraz odżywiania w celu 
znalezienia równowagi w życiu, oderwania 
się od spraw materialnych i oczyszczenia 
organizmu. Żadnych używek, leków, seksu, 
mięsa, czekolady czy kofeiny. Przed świtem 
pobudka i medytacja. Po wschodzie słońca 
pierwsza seria asan, czyli ćwiczeń jogi, i do-
piero skromne śniadanie. W ciągu dnia dalsza 
medytacja, wykłady, rozmowy, czytanie oraz 
praca na terenie ośrodka. 
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Kotlina Katmandu, Nepal
Ośnieżone szczyty gór, wielowiekowe świąty-
nie i wreszcie miejsce narodzin Buddy. Nepal 
to z pewnością mekka nie tylko dla himala-
istów, ale także i tych poszukujących ducho-
wego oświecenia. Daje się to szczególnie od-
czuć w sercu kraju – kotlinie Katmandu, która 
obejmuje siedem zespołów zabytków stano-
wiących świadectwo bogatej historii, tradycji 
oraz sztuki. W miastach królewskich – Katman-
du, Patan i Bhaktapur – będą to place Durbar, 
w samej stolicy buddyjskie stupy Swayambhu-
nath i Boudhanath oraz hinduistyczne świą-
tynie Pashupatinath (Paśupatinath) i Changu 

Narayan. Niestety w wyniku trzęsienia ziemi  
w kwietniu 2015 r. wiele z niezwykłych bu-
dowli uległo zniszczeniu, jednak nie należy się 
tym zrażać. Bo duchowość w Katmandu czuje 
się w powietrzu i na ulicach. Nadają ją życzliwi 
mieszkańcy malujący dzieciom oczy na czar-
no, chroniąc je tym samym przed złem, oraz 
sadhu – hinduscy wędrowni asceci noszący 
szafranowe szaty. Ci mogą pobłogosławić 
przechodnia, malując mu na czole czerwoną 
kropkę, tzw. bindi. Znak ten ma za zadanie 
chronić przed ubytkami energii oraz stanowi 
przestrzeń wyższej świadomości.  
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Jezioro Yamdrok, Tybet
Na drodze z Shigatse do Lhasy, na wysokości 
ponad czterech tysięcy metrów, leży jedno 
z największych jezior w Tybecie. Ponoć tu-
tejsza woda ma niezwykłą moc – przywraca 
młodość, uzdrawia, sprawia, że ludzie stają 
się mądrzejsi. To częste miejsce pielgrzymek 
mnichów, ale i mieszkańców Tybetu. Bo Ty-
betańczycy wierzą, że jeziora są miejscami 
świętymi, które uchronią ich przed złem. Nic 
dziwnego, że i Dalajlama odwiedził Yamdrok 
kilkakrotnie. Okolica jest niesłychanie ma-
lownicza. Czysta i gładka tafla wody mieni 

się wieloma odcieniami turkusu, kontrastując 
z rudo-czekoladowymi wzgórzami. Wyso-
kość, krystaliczna czystość i suchość powie-
trza sprawiają, że wszystkie barwy nieba, 
ziemi, wody są niezwykle intensywne i nie-
spotykane w żadnym innym miejscu. Magia 
tego miejsca udziela się odwiedzającym rów-
nież poprzez powiewające na wietrze koloro-
we mantry oraz stupy – kupki kamieni wzno-
szone na cześć Buddy, ale służące także jako 
drogowskazy i „opiekunowie” okolicznych 
mieszkańców oraz podróżnych.
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Kto nie marzy, żeby choć raz odbyć luksusową po-
dróż, nie taką all inclusive z biurem turystycznym, 
ale naprawdę wyjątkową. Oczywiście można, rynek 
turystyki luksusowej rośnie jak na drożdżach, rów-
nież w Polsce, tyle że to droga przyjemność – za-
czyna się od 5 tysięcy dolarów za osobę, a sky is the 
limit… W zamian turysta może życzyć sobie wszyst-
kiego, czego tylko zapragnie: zdobycia wulkanu o 
wschodzie słońca, zwiedzenia piramid z profesorem 
archeologii, bungalowu na prywatnej wyspie, trans-
portu helikopterem na lodowiec albo schłodzonego 
szampana na pustyni – nie ma problemu. Do jego 
dyspozycji są komfortowe apartamenty, dyskretna 
całodobowa obsługa i asysta osobistych przewod-
ników. Turystyka luksusowa, oprócz tego, że jest 
bardzo kosztowna, charakteryzuje się: ekskluzyw-
nością – jest niedostępna dla turystycznych mas, 
kameralnością – nikt nam nie przeszkadza, egzo-
tycznością kierunku podróży, aktywnością – za-
pewnia niepowtarzalne, ale bezpieczne przygody, 
oraz najwyższym poziomem zakwaterowania, np. 
w butkiowych hotelach i obsługą spełniającą każdą 
zachciankę. 

Czy nie mając góry pieniędzy, można zrealizować 
powyższe postulaty i podróżować „na bogoto”? 
Częściowo tak, trzeba jednak zredefiniować pojęcie 
owego luksusu. Przede wszystkim należy zejść ze 
ścieżki masowej turystyki, samemu przygotowywać 
wyjazdy, zbierać doświadczenia, nabywać znajo-
mości. Wycieczka do Egiptu jest standardowym 
produktem touroperatorów działających w Polsce, 
ale zapewniam, że samodzielna eskapada nad Nil 
to zupełnie inna jakość. Do świątyni Abu Simbel 
turystyczne autokary zjeżdżają się naraz, przez kil-
ka godzin kłębi się tam ogromny tłum, ale po połu-
dniu jest już cicho i pusto; ekskluzywne spotkanie 

z Ramzesem gwarantowane. Niezwykle istotny jest 
więc czas: nie mając pieniędzy, musimy nastawić się 
na długie eskapady, spotkania z miejscowymi, roz-
mowy i niespodziewane sytuacje, ale czy to nie jest 
właśnie esencja podróżowania? Warto czasami po-
czekać, by cieszyć się kameralnością w miejscach 
obleganych przez turystów. Kiedyś wybraliśmy się 
na zwiedzanie ruin starożytnego Efezu godzinę 
przed zamknięciem – ostatnia wycieczka właśnie 
wychodziła i mieliśmy je już tylko dla siebie. 

Pewnie, że fajnie byłoby dotrzeć na przykład na 
Wyspę Wielkanocną, ale żeby było egzotycznie, nie 
musi być daleko. Porównajmy rozlewiska Amazonki 
z wielokorytową Narwią, ostatnią na Starym Konty-
nencie naturalną Puszczę Białowieską z rozległymi 
lasami liściastymi południowej Kanady lub saharyj-
ski Erg Chebbi z ruchomymi wydmami w Słowińskim 
Parku Narodowym. Warto rozejrzeć się wokół sie-
bie, przygoda czeka za progiem (owszem, brzmi to 
jak slogan reklamowy, ale tak po prostu jest). Wiele 
osób słyszało zapewne o turystycznym hicie – Parku 
Narodowym Skamieniałego Lasu w Arizonie, ale nie 
wszyscy wiedzą, że drugie takie miejsce znajduje się 
na Roztoczu Południowym w gminie Lubycz Królew-
ska, gdzie turystów jest jak na lekarstwo. Takich pe-
rełek można znaleźć znacznie więcej.

I na koniec: luksusowy niekoniecznie oznacza kom-
fortowy. Hotel pięciogwiazdkowy, czemu nie, ale co 
powiecie na kąpiel w ciepłym morzu i tropikalną noc 
na dzikiej plaży w hamaku rozwieszonym między 
palmami pod tysiącami gwiazd na niebie. Brzmi cał-
kiem dobrze, prawda?  
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Międzynarodowa 
Fiesta Balonowa

Albuquerque, USA
Lazurowe niebo pełne tęczo-
wych balonów: dziesiątków,  

a może i setek tęczowych
balonów! Nowy Meksyk – kra-

ina Navajo i bajecznych
 pejzaży – zaprasza! 

www.balloonfiesta.com 

 Festival Ars Cameralis 
Katowice

Sztuka przez wielkie „S” zagości 
w wielu śląskich miejscowo-

ściach. Wybitni twórcy, niepo-
spolite dzieła, nowe odkrycia 

i artystyczne eksperymenty. Taki 
zestaw nikogo nie pozostawi 

obojętnym. 
www.arscameralisfestiwal.pl  

28 X 
08 XI 

01-09
29 X 
28 XI 

Sacrum Profanum
Kraków, Polska

Festiwal prezentuje najcie-
kawsze osiągnięcia muzyki 

najnowszej. Wydarzenie mu-
zyczne wielkiej rangi, na które 

ściągają melomani z całego 
świata. 

www.sacrumprofanum.com 

Penderecki i Sinfonia Varsovia
Chiny, Korea

Trasa koncertowa powiedzie 
znakomitych muzyków do azja-

tyckich miast, w tym do Seulu 
i Pekinu. Pod batutą mistrza 

Pendereckiego zabrzmi m.in. 
I koncert fortepianowy e-moll, 

op. 11 Fryderyka Chopina. 
www.culture.pl/pl/wydarzenie/

penderecki-i-sinfonia-varsovia-
w-korei-i-w-chinach

Łemkowyna Ultra Trail
Krynica-Zdrój
Magiczny Beskid Niski, łemkow-
ska kultura i biegacze, którzy 
zmierzą się z górskim wyzwa-
niem na trasie Głównego Szlaku 
Beskidzkiego. Dystanse od 30 
do… 150 km. Oj, będzie bolało!
www.ultralemkowyna.pl 

Explorers Festival
Łódź
Światowe gwiazdy alpini-
zmu, sportów ekstremal-
nych i przygody. Nic dodać, 
nic ująć. Adrenalina zakipi 
w żyłach, gdy posłuchacie 
o wyczynach na, a nawet 
spoza krawędzi. Zobaczcie 
świat z innej perspektywy. 
www.explorersfestival.pl 

13-16 14

10 01-08 11

Wine&Food Festival
Nowy Jork, USA
Cztery dni totalnego obżar-
stwa i opilstwa, oczywiście bez 
przesady. Nowojorczycy cenią 
sobie dobrą kuchnię, dlatego 
nie zabraknie znanych szefów 
oraz winiarzy, no i świetnego 
jedzenia. Nikt nie wyjdzie głodny!
www.nycwff.org 

Guru Nanak Jayanti
Amritsar, Indie
Jedno z najważniejszych i naj-
bardziej spektakularnych uro-
czystości w Indiach – obchody 
urodzin założyciela sikhizmu 
i pierwszego sikhijskiego guru. 
Warto wówczas być w pobliżu 
Złotej Świątyni, oj warto. 
www.indiaonlinepages.com/
festivals/gurunanak-jayanti/gu-
ru-nanak-jayanti-date.html 

Spektakl „Iwona, 
księżniczka Burgunda”
Moskwa, Rosja
Ekscytujące spotkanie 
reżysera Grzegorza Jarzyny 
z Witoldem Gombrowiczem, 
prekursorem egzystencjalizmu 
w scenerii moskiewskiego 
Teatru Narodów.  
www.culture.pl/pl/wydarze-
nie/jarzyna-rezyseruje-w-ro-
sji-gombrowicza 

Parada Św. Marcina
Poznań
Kto nie lubi rogali święto-
marcińskich? Wszyscy lubią! 
Można będzie się ich najeść 
do syta, a także obejrzeć 
barwny korowód wędrujący 
ulicami miasta i nocne fa-
jerwerki. A przy okazji warto 
zostać na weekend i pozwie-
dzać. 
www.poznan.pl 

05-09 21-23 02-06

V Festiwal Przygody WANOGA
Wejherowo

Goście festiwalu, ludzie ory-
ginalni i często bardzo znani,  
opowiedzą o swoich pasjach  

i dokonaniach. Są wśród nich za-
równo wyczynowi eksploratorzy, 
jak i autostopowicze, himalaiści 

i zwyczajni wędrowcy, odkrywcy 
i podróżnicy, grotołazi i żeglarze. 

www.wanoga.pl 

Iceland Airwaves 
Reykjavík, Islandia 

Tuż-tuż jest koło podbieguno-
we, ale ponury mrok zimnej 
jesieni na północnej wyspie 

rozświetlą światła scen 
muzycznych, a energetyczne 

rytmy sprawią, że puchowe 
kurtki nie będą potrzebne.  

www.icelandairwaves.is 

28-29 25-27

Warsaw Oil Festival
Warszawa
Podczas targów zwiedzający 
będą mieli okazję nie tylko 
skosztować różnego rodzaju 
produktów wysokiej jakości, ale 
także wziąć udział w seminarium 
i konferencji oraz poszerzyć swo-
ją wiedzę na temat win i olejów.
www.warsawoilfestival.pl 

Festiwal Sztuki Faktu
Toruń
Motto tegorocznej edycji fe-
stiwalu reportażu i dokumentu 
brzmi „Społeczeństwo buntu 
– drogi do wolności” i nawią-
zuje do rocznic Poznania ’56, 
Budapesztu ’56, polskiego 
Października i powstania KOR 
(1976). 
www.sztukafaktu.pl 

Łódź Design Festival
 Łódź 

Najważniejsze wydarzenie 
związane z projektowaniem 

w Europie Środkowo-Wschod-
niej. Design w wielu odsłonach – 
od wzornictwa przemysłowego 
przez art i craft design, projek-

towanie graficzne, architekturę, 
projektowanie usług  

aż po modę.
www.lodzdesign.com 

07-09

World Traveler Market 
Londyn, Anglia

Ogromne targi turystyczne 
pod hasłem „Odkryj cały 
świat”. Kolorowy zawrót 

głowy: egzotyczne stoiska, 
prezentacje, wykłady, konfe-
rencje, spotkania, degusta-

cje… dla każdego podróżami 
zainteresowanego. 

www.wtmlondon.com 

Zamknięcie sezonu na Ibizie
Ibiza, Hiszpania

Imprezy na słonecznej śródziem-
nomorskiej wyspie są legen-

darne. Muzyka, taneczny szał, 
rozrywkowe noce i leniwe dni 

na plażach… Jeszcze tylko do 
początku października można 

wbić się na szalone party. Potem 
zamykają – koniec sezonu.

www.ibiza.travel 

Lewes Bonfire  
Lewes, Anglia 

Dzień Guya Fawkesa – rocznica 
wykrycia spisku prochowego, 
Parady, jak Anglia długa i sze-
roka, ale szczególnie hucznie 

właśnie w Lewes. Zapłoną 
pochodnie, tłumy wylegną 
na ulice, a sztuczne ognie 

rozświetlą niebo. 
www.lewesbonfirecouncil.org.uk 

Październik Listopad
 k a l e n d a r i u m

Święto Diwali 
Bombaj, Indie
Festiwal światła, ważne wyda-
rzenie w kalendarzu świąt hin-
duistycznych. Zapłoną lampki 
oliwne i rozpocznie się radosna 
fiesta ku czci bogini Lakszmi. 
Niech szczęście i dobrobyt 
spłyną na każdego! 
www.grandmumbai.com/diwa-
li-festival-tour.html 

30

Festiwal Rowerowy Together
Lubliniec
„Mrożące krew w żyłach po-
ścigi, zerwane łańcuchy, wiatr 
we włosach i nieskrępowana 
wolność! Wysiłek, pot, czasem 
łzy, przyjaźń, wspólna intencja 
i wielka przygoda”. Po prostu – 
jeździć znaczy żyć.
www.niniwateam.
pl/2015/10/21/juz-za-miesiac-
-ii-festiwal-rowerowy-together 
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Puchar Zakopanego w Narciarstwie Alpejskim to świetny pretekst do spędzenia 

wolnego czasu w Zakopanem. Odpoczynku i wygrania atrakcyjnych nagród 

oraz skorzystania z bogatej oferty kulturalnej i rekreacyjnej miasta. 

W stolicy Tatr na wszystkich miłośników zimowych sportów czekają pro-

fesjonalnie przygotowane stoki narciarskie, przestrzenie do uprawiania 

narciarstwa biegowego oraz malownicze szlaki skiturowe, a także wiele 

atrakcji związanych z kulturą, jak koncerty czy ciekawe wystawy. Puchar 

Zakopanego to zawody rozgrywane w trzech głównych ośrodkach nar-

ciarskich  na  terenie  Zakopanego:  Polanie  Szymoszkowej,  Harendzie 

oraz  Kasprowym  Wierchu.  Tegoroczna  edycja  jest  szczególna  bo  na-

grodę  główną  może  wygrać  każdy  zawodnik.  Wystarczy  wystartować 

we wszystkich zawodach i mieć odrobinę szczęścia, by z Zakopanego 

wyjechać nowym samochodem, a to nie jedyne atrakcje. Zapraszamy do 

zapoznania się ze szczegółami oferty zimowej Zakopanego na stronie:  

www.zakopane.pl

Alpejskie
Zakopane

03-04

Art Basel 
Miami, USA

Festiwal sztuk różnych plus  
zestaw wydarzeń towarzyszą-
cych. W Miami Beach pojawią 

się dzieła ponad 4 tysięcy 
twórców z 269 galerii na pięciu 

kontynentach. Taki megaarty-
styczny pchli targ. 

www.artbasel.com/
miami-beach 01-04

Glen Miller Orchestra w Lublinie
Lublin, Polska

Wyjątkowy koncert jednej z najbar-
dziej znanych grup bigbandowych 
na świecie. W najnowszym show 
„It’s Glenn Miller Time” zabrzmią 

klasyki, a słuchacze przeniosą 
się w czasy, gdy rodził się swing. 

Chattanooga Choo Choo!  
www.spotkaniakultur.com 

Festiwal Tańczących 
Derwiszów Mawlawi
Konya, Turcja
Wirujący w rytm transowej mu-
zyki mężczyźni odziani w białe 
szaty i wysokie czapki są częścią 
tradycji sufijskiej. Rytualny taniec 
Sema to autentyczne przeżycie 
i okazja poznania współczesne-
go oblicza islamu. 
www.mevlana.net 

07

0401

Krakowski MOCAK w Rzymie
Rzym, Włochy
Rewelacyjna wystawa kanonu 
polskiej sztuki współczesnej 
z bogatych zbiorów krakowskie-
go muzeum MOCAK zagości 
w rzymskim muzeum MAXXI. 
Czy mieszkańcy Wiecznego 
Miasta docenią kunszt artystów 
znad Wisły?
www.fondazionemaxxi.it 

Bieg Mikołajów
Toruń, Polska
Jak Mikołajki, to prezenty i… 
udział w biegu charytatyw-
nym, żeby komuś pomóc 
i sprawić autentyczną radość. 
Komuś i sobie, pokonując 
dystans półmaratonu albo 10 
km. A i dzieci będą mogły się 
pościgać. 
www.biegmikolajow.pl 

01-31 10-17

Actus Humanus Festiwal 
Muzyki Dawnej
Gdańsk, Polska

Wykonanie najwybitniejszych 
dzieł muzyki dawnej, korespon-

dujących z okresem Bożego 
Narodzenia, w interpretacji 
mistrzów z całego świata. 

Wykwintne danie nie tylko dla 
koneserów. 

www.actushumanus.com 

21

Burning The Clocks 
Brighton, Anglia 
Magiczna procesja oświetlona 
przeganiającymi grudniowe ciem-
ności lampionami zwiastuje na-
dejście dnia przesilenia zimowego 
i ogłasza zwycięstwo jasności nad 
mrokiem. Ogniste figury, fajerwerki 
i dużo ognistej zabawy. Warto! 
www.samesky.co.uk/events/
burning-the-clocks 

16. Festiwal Slajdów 
Podróżniczych TERRA 

 Warszawa, Polska
Slajdowiska trzymają się 

mocno, szczególnie jeżeli swoje 
pokazy prezentują tacy podróż-
nicy i fotografowie jak Katarzyna 

i Andrzej Mazurkiewiczowie  
czy Tomasz Tomaszewski. 

Bilety rozchodzą się jak świeże 
bułeczki! 

www.festiwalterra.pl 

14. Festiwal Górski
Kraków, Polska

Ta impreza stoi naprawdę na 
wysokim poziomie! Dech w pier-

si zapierające filmy, a także 
prezentacje, warsztaty i panele 

dyskusyjne. Goście światowego 
kalibru, wyczyny ekstremalne 

i przygody przez wielkie P.  
Gotowi na wyzwanie?

www.kfg.pl 

Grudzień
 k a l e n d a r i u m

Parada Junkanoo
Nassau, Bahamy
Pełen pasji i ekspresji uliczny 
taniec w tradycyjnych, koloro-
wych strojach, w rytm bębnów, 
rogów i dzwonków jest esencją 
parady i przypomina o afry-
kańskim pochodzeniu lokalnej 
społeczności.  
www.bahamas.com
/whatisjunkanoo 

30
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Najwyższy szczyt Karaibów
Słynny szczyt Pico Duarte jest doskonałym miej-
scem dla miłośników trekkingu, górskich wycieczek 
i wspinaczki. Mierzący 3087 metrów Pico Duarte jest 
najwyższą górą Karaibów. W zależności od wybrane-
go szlaku można go zdobyć w 3, 4 lub 5 dni. Podczas 
wędrówki nocleg zapewniają kempingi otoczone 
górskim krajobrazem. 
Na północy kraju, w Puerto Plata, mieści się Loma 
Isabel de Torres. Na szczyt góry (800 metrów) można 
dotrzeć kolejką linową (Teleférico). Można również 
wejść. Podejście zazwyczaj zabiera około czterech 
godzin, podczas których możemy podziwiać zróżni-
cowany krajobraz. Tych, którzy dotrą na szczyt, wita 
gigantyczna statua Chrystusa. Wspinaczkę wyna-
gradzają wspaniałe widoki na Puerto Plata i  plaże 
otaczające miasto. Mieści się tam również Ogród 
Botaniczny, w którym rosną tropikalne kwiaty. 

Na fali i pod wodą
Około pół godziny drogi od miasta Puerto Plata mie-
ści się rezerwat przyrody Damajagua. W  godzinę 
można wspiąć się na górę i zeskakując, zjechać po 
27 wodospadach utworzonych przez rzekę Dama-
jagua.  Istnieje również możliwość wejścia tylko na 
wysokość pierwszych 7 wodospadów, aby doświad-

w y p r a w aw y p r a w a 1918

Republika 
Dominikany

pełna przygód!
Jeżeli szukacie miejsca, gdzie można zagłębić się w górskim krajobrazie i zdobyć wspaniałe 

szczyty, nurkować w otoczeniu wielobarwnych raf koralowych lub poczuć uderzenie adrenaliny, 
zjeżdżając na linie, uprawiając rafting lub kitesurfing, Republika Dominikany to zdecydowanie 
miejsce warte odwiedzenia. Na turystów czeka przygoda dosłownie w każdym zakątku tego 

karaibskiego kraju przepełnionego bogactwem i różnorodnością atrakcji.
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Na półwyspie Samaná możemy przeżyć pełną przy-
gód podróż przez dżunglę do wodospadu El Limón, 
który spada 40 metrów w dół ze szczytu Sierra Sa-
maná. Aby się tam dostać, musimy pokonać dystans 
o długości 2,5 km. Osoby o lepszej kondycji fizycznej 
mogą przebyć tę drogę pieszo lub konno, zapewnia-
jąc sobie dodatkową rozrywkę. Wysiłek zostanie na-
grodzony orzeźwiającą kąpielą w chłodnych wodach 
majestatycznego wodospadu.
Republika Dominikany jest najlepszym wyborem dla 
osób poszukujących dreszczyku emocji i  wyzwań. 
Dzięki bogatemu wyborowi ekstremalnych rozry-
wek, interakcji z  dobrze przeszkolonymi instruk-
torami, atrakcjom przygotowanym z  zachowaniem 
najwyższych standardów bezpieczeństwa i  krajo-
brazowi zapierającemu dech w piersiach Republika 
Dominikany to miejsce pełnej zabawy, niezapomnia-
nej podróży.

w y p r a w aw y p r a w a 2120

czyć nieco krótszej przygody. Atrakcje tego rodzaju, 
organizowane przez miejscowych przewodników 
mieszkających w lokalnych społecznościach, wyma-
gają dobrej sprawności fizycznej. 
Obszar Jarabacoa wewnątrz lądu to miejsce, do któ-
rego licznie przybywają miłośnicy raftingu. Prądy 
rzeki Yaque del Norte są idealne na  szybkie spływy 
rwącą rzeką pomiędzy olbrzymimi skałami dla ama-
torów pełnego wyzwań, aktywnego wypoczynku.  
Osoby, które szukają przygody w  głębinach, mogą 
uprawiać snorkeling lub zanurkować w  wodach 
otaczających Republikę Dominikany. Kraj może 
poszczycić się bogatą, zróżnicowaną i komplekso-
wą ofertą morskich  atrakcji, organizowanych przy 
wsparciu certyfikowanych instruktorów. Na przykład 
w Punta Cana można nurkować w otoczeniu jednej 
z  najdłuższych raf w  kraju. Bayahíbe na południo-
wym wschodzie to idealna naturalna przestrzeń do 
nurkowania w krystalicznie czystych wodach pośród 
raf koralowych i barwnych ryb. Natomiast w Monte 
Cristi na północnym zachodzie można zanurzyć się 
w świecie przeszłości, nurkując pomiędzy wrakami 
statków, które zatonęły w tym regionie. Dodatkowo 
w wielu z tych miejsc można uczestniczyć w progra-
mie ochrony środowiska, w ramach którego można 

na przykład zaadoptować koral i wnieść swój wkład 
w ochronę koralowców. 
Większość turystów, wybierając ten jeden z najbar-
dziej popularnych celów podróży, decyduje się jed-
nak na podbój oceanu na jego powierzchni. Cabare-
te jest stolicą kitesurfingu i wymarzonym miejscem 
dla wszystkich amatorów tego sportu. Kitesurfing 
można uprawiać w całym kraju: od plaży Encuentro 
w Cabarete, Macao w Punta Cana, Coson na półwy-
spie Samaná, Playa Grande w  Río San Juan aż po 
plażę Bahoruco w  Barahona. We wszystkich tych 
miejscach znajdują się szkoły surfingu zapewniają-
ce sprzęt, wyspecjalizowanych instruktorów i odzież 
– wszystko gotowe na przeżycie przygody. 

Adrenalina i przygoda
Republika Dominikany zapewnia różnorodność 
atrakcji pozwalających na przeżycie niezapomnia-
nych przygód między ziemią a  niebem. Constanza 
i Jarabacoa oferują niezapomniane przeżycia w pod-
niebnych przestworzach podczas uprawiania para-
glidingu. 
W Samaná znajduje się jeden z największych parków 
linowych w kraju, gdzie można podziwiać bujne lasy 
tropikalne i niesamowite widoki z lotu ptaka.
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Narodowy Urząd Turystyczny Republiki Dominikańskiej
Štepánská 611/14, CZ-110 00 Praha 1, Czechy

Tel +420 222 231 078, Fax +420 222 231 096
poland@godominicanrepublic.com

www.godominicanrepublic.pl



Kuba 
Hawana jest miastem, dla którego łatwo stracić głowę. 

Tętniącym muzyką, pełnym stylowych zaułków i zabytkowych miejsc.

Ernest Hemingway o życiu umiał pisać jak nikt inny. 
Umiał też cieszyć się nim, a do legendy przeszły ilości 
mojito i daiquiri, jakie wypijał w stolicy. Na pobicie tych 
rekordów nie ma co liczyć, ale jeśli chcemy spotkać He-
mingwaya, trzeba udać się do baru El Floridita, gdzie 
pijał daiquiri (drink na bazie białego rumu, soku z cy-
tryny i limonki). 

Mojito z pisarzeM
Dziś posąg wspartego o bar Hemingwaya jest oblegany 
przez turystów, chcących sobie zrobić zdjęcie ze słyn-
nym pisarzem. Natomiast w barze w La Bodeguita pijał 
mojito (w wersji klasycznej: przygotowywanej z białego 
rumu, brązowego cukru, mięty i limonki). Unieśmiertel-
nione w jego powieściach drinki są dziś masowo zama-
wiane, choć mało kto jest w stanie dorównać słynnemu 
nobliście, który pijał wersję „papa doble” o podwójnej 
zawartości rumu. Pewnego dnia jego rekord wyniósł 

półtora litra rumu! O tym, jak popularna jest La Bo-
deguita, najlepiej świadczą tysiące napisów pamiątko-
wych na ścianach oraz zdjęcia sław, które odwiedziły 
to miejsce. Historię produkcji narodowego alkoholu 
najlepiej poznać w Muzeum Rumu, gdzie w zabytko-
wym wnętrzu zachowano oryginalne maszyny. Za to 
przed hotelem Ambos Mundos do zdjęć pozuje so-
bowtór Hemingwaya z nieodłącznym cygarem. Pokój, 

w którym pisarz zwykł nocować i pisać swe dzieła, dziś 
został zamieniony w izbę pamięci. Zobaczymy tu ręko-
pisy słynnych powieści oraz różnorodne wydania jego 
książek: jest nawet egzemplarz po polsku! Wędrując 
rozbrzmiewającymi muzyką zaułkami starej Hawany, 
niekiedy spotkamy polskie fiaty 126p, zwane popular-
nie „polaquito”. W czasach socjalizmu były wysyłane 
do bratniego kraju w zamian za towary z wyspy i do 
dziś cieszą się sympatią, mają nawet swój własny klub 
miłośników. Choć trudno w to uwierzyć, ale potrafią 
osiągać tam zawrotną cenę ponad 20 tys. złotych! 

W rytMie Miasta 
By smakować urodę Hawany, warto udać się na plac 
Katedralny, gdzie przed barokową fasadą katedry ko-
biety z cygarami w zębach pozują do zdjęć z wprawą 
zawodowych modelek. Otaczające plac kamienice two-
rzą stylową oprawę, a wystawione przed nimi restau-
racyjne stoliki kuszą, by zrobić przerwę w zwiedzaniu. 
Warto dać się skusić i spróbować dania „ropa vieja” 
(stare ubranie). Wbrew oryginalnej nazwie nie jest to 
jednak odzieżowy recykling, lecz nazwa bardzo po-
pularnego dania składającego się z pociętego w paski 

mięsa i ryżu z czarną fasolą. Oczywiście na smakoszy 
czekają też owoce morza i ryby, doskonałe są także róż-
norodne tutejsze sałatki. By umilić gościom czas, w re-
stauracjach często występują muzycy, a nawet tancerze. 
Prawie każdy zespół gra przeboje z „Buena Vista Social 
Club”, a rozpoczynający film szlagier „Chan Chan” jest 
dziś najpopularniejszą melodią na całej wyspie. Space-
rując szerokim, ocienionym pasażem del Prado, minie-
my przepiękny pałac Batisty. Warto do niego zajść, by 
zobaczyć utworzone w jego wnętrzu Muzeum Rewolu-
cji, przed którym wiecznym płomieniem pali się znicz 
pamięci dla poległych bohaterów. 

zachód słońca na el Malecón 
Jednym z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w Ha-
wanie jest Malecón. Nadmorska promenada skąpana 
w falach to ulubione miejsce spacerów turystów i... ro-
mantycznych spotkań. Wieczorami jaśniejący tysiącami 
świateł hotel Nacional przegląda się w ciepłym morzu, 
tworząc idealne tło do nocnej zabawy na plaży. Za dnia 
spotkamy tu wędkarzy i sprzedawców pamiątek, którzy 
mając do dyspozycji jedynie bębenki, tykwy i patyki, od 
razu wygrywają rytmy salsy, do której tutejsze kobiety fo

t. 
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kołyszą biodrami. Fascynująca jest ta niezwykła muzy-
kalność mieszkańców Kuby – nic dziwnego, że Malecón 
tak często rozbrzmiewa muzyką i to właśnie ujęcia tu 
kręcone znalazły się w słynnym filmie „Buena Vista So-
cial Club”. Malecón ma w sobie magię i czar, któremu 
trudno nie ulec. Jeśli zatem trafisz do Hawany, spotka-
nie z miastem zacznij właśnie tutaj.

chopin słucha salsy
Wcześniej czy później dotrzemy też do budynku El Ca-
pitolio (Kapitolu), będącego jednym z symboli miasta. 
Co ciekawe, gmach wzorowany na paryskim Panteonie 
i waszyngtońskim Kapitolu jest uważany za jeden z naj-
wybitniejszych budynków tego typu na świecie. Jest też 
ważnym miejscem w historii Kuby, gdyż to właśnie tu 
uchwalono słynną konstytucję z 1940 roku. 
Na koniec trzeba wyruszyć w okolice Plaza Vieja, gdzie 
na ścianie jednego z budynków znajdziemy... tablicz-
kę poświęconą pamięci profesora Lorentza i napis, iż 
jego przykład odbudowy warszawskiej starówki zain-
spirował kubańskie władze do odbudowy starej Hawa-
ny. A tuż obok można przysiąść na ławeczce Chopina. 
Gdyby tu dotarł, z pewnością zamiast polonezów i ma-
zurków komponowałby salsę! I oczywiście odwiedziłby 
słynny kabaret Tropicana! Reklamowany jako najwspa-
nialsza impreza pod gwiazdami, faktycznie nie ma 
sobie równych. Setka tancerek i tancerzy przedstawia 
kubański folklor w rytmie rumby, mambo i latynoskiego 
jazzu. To miejsce ma w sobie urok, któremu nie sposób 
się oprzeć!
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Dzieła Chełmońskiego, Kossaka, Witkiewicza...
Przez siedem stuleci miasto było własnością biskupów krakow-
skich, centrum administracyjnym i gospodarczym należącego 
do nich klucza dóbr świętokrzyskich. Pamiątką tych czasów jest 
Pałac Biskupów Krakowskich, wzniesiony w latach: 1637-1641 
w stylu wczesnobarkowym, mieści obecnie Muzeum Narodowe 
(plac Zamkowy 1).
www.mnki.pl

Bogate zbiory obejmują rzeźbę i malarstwo, rzemiosło arty-
styczne i militaria. Ekspozycji służą pałacowe wnętrza. To jeden 
z najbogatszych w Polsce zbiorów prac Chełmońskiego, Ger-
sona, Gierymskiego, Grottgera, Kossaka, Malczewskiego, Wit-
kiewicza, Wyczółkowskiego, Wyspiańskiego. A także bezcen-

ne przedmioty ze szkła, porcelany, srebra i meble. Archiwalia, 
wśród których są m.in. przywileje dla miast Kielecczyzny wyda-
wane przez królów polskich i biskupów krakowskich, stanowią 
bezcenny materiał naukowych studiów. Kilka pomieszczeń 
zajmuje Sanktuarium Marszałka Józefa Piłsudskiego. Stałą eks-
pozycję uzupełniają wystawy czasowe, takie jak w 2016 „Rok 
Henryka Sienkiewicza”. Związki autora „Quo vadis” i Trylogii 
z Kielecczyzną są bowiem bardzo silne. W pobliskim Oblęgor-
ku, w pałacyku, który pisarz otrzymał w 1900 r. w darze od naro-
du, mieści się poświęcone pisarzowi muzeum (odział Muzeum 
Narodowego w Kielcach). W Kielcach uhonorowano pisarza 
nazwą ulicy (głównego miejskiego deptaka) oraz dwoma po-
mnikami przy ulicy Krzemionkowej 1 oraz na placu Moniuszki 
w zamknięciu ulicy Sienkiewicza.

Kielce Tematyczny 
kalejdoskop

Kieleckie muzea, centra wystawiennicze i galerie zaskakują tematyczną różnorodnością. 

Poznamy w nich ważne dla miasta, regionu i kraju postaci oraz wydarzenia. 

Będziemy podziwiać dzieła sztuki dawnej i współczesnej, użytkowej i zdobniczej.

Kielich od Kazimierza Wielkiego
Na Wzgórzu Zamkowym wznosi się Bazylika Katedralna Wnie-
bowzięcia pw. NMP. Jest żywym miejscem kultu i nie ma statusu 
muzealnego. Niemniej jednak posiada bezcenne zabytkowe wy-
posażenie z XVI -XVIII w. i cenne malowidła (XIX w.). Tu mieści 
się też sanktuarium Matki Bożej Łaskawej Kieleckiej, wizerunku 
namalowanego ok. 1600 r. (plac Najświętszej Maryi Panny).
www.katedrakielce.pl
 
Vis-a-vis katedry w XVIII-wiecznym budynku mieści się Muzeum 
Diecezjalne. W jego zbiorach sztuki sakralnej z XIV-XVIII w. znaj-
duje się m.in. ufundowany przez Kazimierza Wielkiego kielich 
z ok. 1362 r. (Jana Pawła II 3).
www.muzeum.kielce.pl

Rozwój edukacji i kreatywności
Na południowo-zachodnim stoku Wzgórza Zamkowego mają 
swoje siedziby instytucje kultury: „Wzgórze Zamkowe” (Ośro-
dek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej oraz Institute of Design 
Kielce), Dom Środowisk Twórczych – Pałacyk Zielińskiego i Ga-
leria Współczesnej Sztuki Sakralnej „Dom Praczki”.
www.zamkowa3.pl

„Wzgórze Zamkowe” połączyło placówki sprzyjające rozwojowi 
edukacji i kreatywności kielczan oraz odwiedzających miasto 
gości. Pierwszą jest Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatel-
skiej (OMPiO) z ekspozycją historyczną projektu Mirosława 
Nizio (autora koncepcji Muzeum Powstania Warszawskiego), 
który służy edukacji i dyskusji na tematy wychowania obywatel-

skiego. Drugą – Institute of Design Kielce, ośrodek wzornictwa, 
który przez własną działalność oraz międzynarodową współpra-
cę kształtuje wrażliwość w sferze projektowania. (Zamkowa 3) 
www.idkielce.pl
 
Budynki OMPiO oraz Institute of Design Kielce do lat 70. 
XX w. były zajmowane przez kieleckie więzienie. Zostało ono 
utworzone w 1818 roku, a przeznaczono na nie gospodarcze 
budynki zespołu pałacowego biskupów krakowskich. W cza-
sie II wojny światowej działał tu Niemiecki Zakład Karny, 
w którym zamiast 400 więziono jednocześnie ponad 2 tys. 
osób. W sumie podczas okupacji niemieckiej przez kieleckie 
więzienie przeszło około 16 tysięcy osób. W styczniu 1945 
r. budynki przejęło radzieckie NKWD, a następnie polskie 
UB, które zarządzało nim do 1956 r. Nie można ustalić licz-
by ofiar zamordowanych w murach więzienia. Nie zachowały 
się bowiem żadne materiały archiwalne. W 1995 r. w części 
pomieszczeń urządzono Muzeum Pamięci Narodowej. W la-
tach 2010-12 dzięki środkom unijnym dokonano przebudowy 
i adaptacji pozostałości więzienia. O przeszłości świadczą 
sale wystawowe w podziemiach oraz wieża strażnicza. W po-
bliżu ściany straceń na Murze Pamięci umieszczono zdjęcia 
więźniów politycznych zamordowanych w kieleckim więzieniu 
w latach 1939-56. Więzienie stało się sławne po brawurowej 
akcji oddziałów zbrojnego podziemia pod dowództwem kpt. 
Antoniego Hedy „Szarego” przeprowadzonej w nocy z 4 na 
5 sierpnia 1945 roku. Uwolniono wtedy około 700 więźniów 
(Zamkowa 3).
www.ompio.pl

Kielce – Muzeum Narodowe

Plac Najświętszej Maryi Panny

Pałac Biskupów Kieleckich – siedziba Muzeum Diecezjalnego

Siedziba OMPiO

Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku

Marek Wołoszyński
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Dworki, pałace i galerie sztuki
Na południowym skłonie Wzgórza Zamkowego, przy ul. Jana 
Pawła II 6, wznosi się Dworek Laszczyków. Przypomina dwór 
szlachecki z charakterystycznym gankiem na drewnianych ko-
lumnach, jakby przeniesiony do miasta z sielskiego, wiejskiego 
pejzażu. Jest oddziałem Muzeum Wsi Kieleckiej.
www.mwk.com.pl
 
Nieopodal, także przy ul. Jana Pawła II, ale pod numerem 5, znaj-
dowała się najstarsza w mieście szkoła średnia. Uczęszczali do 
niej m.in.: ks. Piotr Ściegienny, Adolf Dygasiński, Bolesław Prus, 
Walery Przyborowski, Stefan Żeromski i Gustaw Herling-Gru-
dziński. Współcześnie urządzono w niej Muzeum Lat Szkolnych 
Stefana Żeromskiego, pisarza najsilniej związanego z Kielec-
czyzną. Placówka jest filią Muzeum Narodowego.
www.mnki.pl/zeromski/
 
Przy prowadzącej od zachodu na Wzgórze ulicy Zamkowej 
w zabytkowym pałacyku z basztą znajduje się Dom Środowisk 
Twórczych. Pod jego auspicjami działają Galeria Sztuki Współ-
czesnej oraz Galeria Współczesnej Sztuki Sakralnej „Dom 
Praczki”, w której znajdziemy obrazy, grafikę, rysunki i fotografie 
takich artystów, jak: Nowosielski, Kantor, Hasior, Zemła czy My-
jak (Zamkowa 5).
www.palacykzielinskiego.pl

Dzieje Kielc w muzeum
1000-letnie dzieje miasta prezentuje Muzeum Historii Kielc. 
Zajmuje XIX-wieczną kamienicę przy ulicy Św. Leonarda 4 i kon-
tynuuje działalność placówki Polskiego Towarzystwa Krajoznaw-
czego, utworzonej w 1908 r.
www.muzeumhistoriikielc.pl

Dialog między narodami
Z bogatych tradycji miasta, którego historię tworzyła do czasów 
II wojny światowej również społeczność żydowska, wyrosło Mu-
zeum Dialogu Kultur. Jego działalność skierowana jest przede 
wszystkim ku przyszłości. Nowoczesna, interaktywna placówka 
przybliża ideę dialogu i współżycia między narodami (Rynek 3).
www.mdk.mnki.pl

Więcej informacji nt. bazy noclegowej, atrakcji turystycznych 
Kielc i regionu świętokrzyskiego w Regionalnym

Centrum Informacji Turystycznej
ul. Sienkiewicza 29, 25-007 Kielce
tel. 41 348 00 60
e-mail: informacja@swietokrzyskie.travel
www.swietokrzyskie.travel
www.um.kielce.pl

Pałacyk Zielińskiego Muzeum Historii Kielc

Ekspozycja w Muzeum Dialogu Kultur Muzeum Wsi Kieleckiej w Dworku Laszczyków

fo
t.:

 a
rc

h
. M

u
ze

u
m

 D
ia

lo
g

u
 K

u
ltu

r

p o d r ó ż e  z  k u l t u r ą28

KIELCE
MIASTO GOSPODARZ

UEFA EURO U21 Polska 2017
 Miasto Gospodarz – Kielce

16-30 czerwca 2017 r.
Kielce  są  jednym  z  sześciu  polskich  miast, 
w  których  w  dniach  16-30  czerwca  
2017  roku  odbędą  się  Mistrzostwa  
Europy w Piłce Nożnej zawodników 
do lat 21. 

Polska  będzie  gospodarzem 
mistrzostw w tej formule po raz 
pierwszy  w  historii.  Do  nasze-
go  kraju  zjadą  najlepsi  zawod-
nicy młodego pokolenia  z całe-
go  kontynentu.  Poza  Kielcami 
rozgrywki  piłkarskie  odbędą  się 
na  stadionach  w  Bydgoszczy,  Gdyni, 
Krakowie, Lublinie oraz Tychach – w każ-
dym z miast odbędą się po 3 spotkania, łącznie  
21 meczów. 

Reprezentacja biało-czerwonych, państwa-gospo-
darza,  jest  zwolniona  z  kwalifikacji;  pozostałych 

11  drużyn  narodowych  zostanie  wyłonio-
nych w roku 2016 w drodze eliminacji.

Przygotowania do tej wielkiej spor-
towej imprezy są już w toku – miej-
skie  stadiony  (w  Kielcach  jest  to 
Kolporter  Arena  na  ponad  15,5 
tysiąca  widzów)  i  boiska  trenin-
gowe  muszą  sprostać  wymogom 

UEFA,  ale  z  pewnością  zainwesto-
wane  środki  nie  pójdą  na  marne:  po 

mistrzostwach  pozostanie  nowoczesna 
infrastruktura  sportowa,  z  której  będą  korzy-

stać mieszkańcy. 
Polska gola! 

Urząd Miasta Kielce
Wydział Kultury i Promocji Miasta
ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce
tel. (41) 36 76 677, faks (41) 36 76 552
www.um.kielce.pl, www.U21POLAND.com



Śladami 

śląskich judaików

Żarki – miejsce na styku dwóch kultur
Najbardziej spektakularny przykład najlepiej zachowanych 
judaików w regionie można znaleźć w małym miasteczku 
na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. W Żarkach powstał 
jedyny w województwie śląskim Szlak Kultury Żydowskiej 
z  odbudowaną ze zniszczeń wojennych i  ostatnio odno-
wioną synagogą i kirkutem na ponad tysiąc macew. Szlak 
rozpoczyna się od domu przy ul. Częstochowskiej, gdzie 

polska rodzina ukrywała Żydów w  czasie hitlerowskiej 
okupacji. Kolejne przystanki to miejsce po starym cmen-
tarzu, ogołoconym  z macew, gdzie odsłonięto pamiątkowe 
lapidarium z fragmentem zabytkowego nagrobka z XVIII w. 
Unikatowy, uznawany za jeden z  najpiękniejszych w  Ślą-
skiem kirkut z  nowszymi pochówkami oraz synagoga od 
lat wykorzystywana jako obiekt edukacyjno-kulturalny – to 
następne etapy na szlaku. Całość zamyka żydowska zabu-

Kultura żydowska jest nierozerwalnie związana z historią terenów obecnego 

województwa śląskiego. Najstarszy zapisany ślad obecności Żydów na Śląsku pochodzi 

z XIII w., kiedy to książę Bolesław Pobożny nadał pierwsze przywileje mieszkańcom 

wyznania mojżeszowego, którzy osiedlili się w Bytomiu i okolicach. Przed wybuchem  

II wojny światowej Żydzi mieszkali w każdym śląskim i zagłębiowskim mieście  

i integrowali się z miejscową społecznością.

dowa Starego Miasta i rynek, gdzie do 1942 r. istniało getto. 
Wszystkie obiekty na szlaku zostały oznaczone tablicami 
w języku polskim i angielskim. Społeczność żydowska była 
w Żarkach bardzo liczna. W II połowie XIX w. ok. 60 proc. 
mieszkańców było wyznania mojżeszowego. Dzięki dzia-
łaniom władz gminy i  województwa udało się przywrócić 
temu miejscu rangę kulturowego dziedzictwa i historycz-
nego świadectwa przeszłości. 

Opowieści żydowskich cmentarzy
Żarki to niejedyna miejscowość godna odwiedzenia dla 
miłośników judaików. Pewnie nie wszyscy z nich zdają so-
bie sprawę z  tego, ile żydowskich nekropolii znajduje się 
w województwie śląskim. Jak podaje Dariusz Walerjański, 
historyk i muzealnik opiekujący się zabytkami kultury ży-
dowskiej, jest ich ponad 60. Z czego aż 43 kirkuty mają za-
chowane nagrobki. W regionie mamy też 17 synagog, które 
najczęściej nie pełnią obecnie funkcji religijnych i zostały 
przekształcone w  obiekty użyteczności publicznej, np. 
domy kultury. 

W poszukiwaniu miejsc i śladów materialnych związanych 
z kulturą żydowską warto udać się na Ziemię Cieszyńską. 
W ówcześnie dwóch miejscowościach Bielsku oraz Białej 

Macewy na kirkucie w Żarkach
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Wszystko w jednym miejscu

wejdź i zwiedzaj



w  XIX i  na początku XX w. wyznawcy religii mojżeszowej 
stanowili znaczny procent mieszkańców. Tak jak i  w  in-
nych regionach Polski zagładę miejscowej społeczności 
żydowskiej przyniosła II wojna światowa. We współczesnej 
Bielsku-Białej można odnaleźć ślady jej obecności. Na 
szlaku żydowskich nekropolii warto odwiedzić miejsco-
wy cmentarz, gdzie znajduje się dom przedpogrzebowy  
z  1885 r. zaprojektowany przez Karola Korna, z  cennymi 
polichromiami. Dwa cmentarze zachowały się również 
w Cieszynie. Jeden z nich jest najstarszym zabytkiem tego 
typu w  regionie. Powstał w  1647 roku, kiedy to księżna 
Elżbieta Lukrecja wydała zezwolenie na jego założenie. 
Początkowo był to cmentarz prywatny, na którym chowano 
jedynie rodzinę fundatorów – nekropolii –  Singerów. Pod 
koniec XVIII wieku teren sprzedano gminie żydowskiej. 10 
macew pochodzi z XVIII wieku, najbardziej wiekowa z 1686 
roku. To miejsce z nagrobkami oraz drzewami porośnięty-
mi bluszczem i krzewami przyciąga i zachwyca magiczną 
atmosferą. Tutaj jakby czas się zatrzymał, a  przechylone 
macewy w zadumie czekają na kadisz...

W  poszukiwaniu oryginalnych i  niepowtarzalnych miejsc 
pochówku ludności żydowskiej warto też wybrać małe 

miejscowości w  Śląskiem. W  Krzepicach k. Kłobucka na 
XVIII-wiecznym cmentarzu ewenementem na skalę świa-
tową są macewy z... żeliwa. Ponieważ jeden z  członków 
miejscowej gminy żydowskiej był właścicielem huty, aż 400 
nagrobków wykonano z tego nietypowego materiału. Obok 
nich można znaleźć macewy z  białego kamienia. Drzwi 
i okna, jako pozostałości pobliskiego zamku trafiły na kir-
kut. Godny uwagi jest także cmentarz w Wielowsi, w po-
wiecie gliwickim. Bogato zdobione, barokowe nagrobki 
posiadają wnękę na listy, które zgodnie z Talmudem Żydzi 
pisali do zmarłych, by ci wstawili się w ich intencji u Boga.

Ocalone od zapomnienia miejsca kultu
Nekropolie to najbardziej trwałe i  widoczne pamiątki po 
Żydach mieszkających przed laty na terenie obecnego wo-
jewództwa śląskiego. Ale niejedyne! Świętym miejscem 
dla chasydów z całego świata jest Lelów k. Częstochowy. 
Miejscowość słynie przede wszystkim z  działalności ca-
dyka Dawida Bidermana, który zmarł w 1814 r. i podobno 
posiadał nadprzyrodzone zdolności. XVII-wieczny cmen-
tarz, gdzie znajduje się miejsce pochówku cadyka, został 
doszczętnie zdewastowany przez hitlerowców, a po wojnie 
zlikwidowany. Fundacja Rodziny Nissenbaumów zainicjo-

wała poszukiwania grobu Bidermana, które zakończyły 
się sukcesem. W 1989 r. szczątki cadyka spoczęły w ohelu 
(grobowcu) w jednym z pomieszczeń pawilonu handlowe-
go, który obecnie stoi na terenie cmentarza. Miejsce to 
stało się celem pielgrzymek tysięcy chasydów z  całego 
świata. Obok kirkutu mieściła się synagoga. Budynek, 
w  którym niegdyś się znajdowała, stał się domem mo-
dlitwy, używanym głównie na przełomie stycznia i  lutego, 
w rocznicę śmierci chasydzkiego cadyka.
 
Będąc w Lelowie, nie można odmówić sobie degustacji wy-
jątkowej regionalnej potrawy: czulentu. To żydowskie danie 
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Macewy na kirkucie w Krzepicach k. Kłobucka

Lelów – dom modlitewny – dawna synagoga

Grób cadyka Bidermana w Lelowie Bielsko-Biała – kirkut w Aleksandrowicach

Dom modlitwy Brama Cukermana w Będzinie

p o d r ó ż e  z  h i s t o r ą  w  t l ew w w . s l a s k i e . t r a v e l 3332



Czulent

Ciulim

Opowieści nieobecnych
Dzięki staraniom takich organizacji jak Fundacja Brama 
Cukermana można dotknąć historii i  kultury społeczności 
niegdyś silnie obecnej w  województwie śląskim. Funda-
cja trzy lata temu zainicjowała festiwal SABABA. Impreza 
otwiera przed uczestnikami bogactwo tradycji i kultury ży-
dowskiej jako źródła inspiracji dla działań podejmowanych 
współcześnie. Tegoroczny festiwal odbył się w nowym od-
dziale Muzeum w Gliwicach – Domu Pamięci Żydów Gór-
nośląskich. Mieści się on w odrestaurowanym Żydowskim 
Domu Przedpogrzebowym z 1903 r., zaprojektowanym przez 
słynnego wiedeńskiego architekta Maksa Fleischera. W bu-
dynku, który pełnił swoją pierwotną funkcję do II wojny świa-
towej, zgodnie z wytycznymi religijnymi przygotowywano 
zmarłych do ostatniej drogi. W misji i działalności muzeum 
położono nacisk na edukację o wielokulturowej przeszłości 
regionu, ale także o tolerancji i szacunku do odmienności.

Założyciele Bramy Cukermana są także autorami projektu, 
łączącego walory edukacyjne i  turystyczne: serii audio-
przewodników „Opowieści nieobecnych”, zawierających 64 
utwory opowiadające o dziedzictwie Żydów w 11 miastach 
Górnego Śląska i  Zagłębia. To wyjątkowe słuchowisko 
można pobrać bezpłatnie ze strony internetowej lub słu-
chać online:  www.bramacukermana.com (zakładka Pro-
jekty -> Opowieści Nieobecnych). 

Audioprzewodnik pozwala na spacer po m.in. Będzinie, 
Bytomiu, Dąbrowie Górniczej czy Sosnowcu i wysłuchanie 
fachowego komentarza historyków oraz naukowców ze 
specjalnie stworzoną ścieżką dźwiękową nawiązującą do 
muzyki jidysz. To monumentalne słuchowisko pozwala na 
niezwykłą podróż w czasie. Warto się w nią udać, by poznać 
opowieści o żydowskim świecie, który istniał na tych zie-
miach przez kilka stuleci. W wielu wypadkach jego śladem 
są jedynie tablice pamiątkowe, jak ta na placu Grunwaldz-

kim w Bytomiu wmurowana w miejscu spalonej podczas 
nocy kryształowej w 1938 r. wspaniałej XIX-wiecznej syna-
gogi.

Izrael narodził się w Katowicach
Z  Górnym Śląskiem wiąże się również ważne dla historii 
Żydów wydarzenie. W  listopadzie 1884 r. w  Katowicach 
odbył się pierwszy zjazd delegatów Ruchu Miłośników 
Syjonu. Na spotkaniu zapadła ważna decyzja o powstaniu 
żydowskiego państwa na Bliskim Wschodzie. Uczestni-
cy konferencji z  Rosji, Francji, Wielkiej Brytanii, Rumunii 
i  Palestyny przygotowali plan założenia nowych osad ży-
dowskich w  Palestynie. To kluczowe dla historii Izraela 
spotkanie miało miejsce w  nieistniejącym współcześnie 
domu na rogu ul. Młyńskiej i ul. Stawowej. Pod koniec XIX 
w. na tej parceli wybudowano Hotel Kaiserhof, w  którym 
mieściła się m.in. siedziba loży wolnomularskiej „Concor-
dia”. W 120. rocznicę Konferencji Katowickiej władze woje-
wódzkie i miejskie umieściły na budynku domu modlitwy 
gminy żydowskiej przy ul. Młyńskiej 13 pamiątkową tablicę 
w języku hebrajskim i polskim. 

W regionie udało się ocalić dużą część dziedzictwa Żydów, 
bez którego Śląskie nie byłoby tym samym miejscem. Po-
zostaje jeszcze wiele judaików czekających na odkrycie 
i godnych stworzenia tematycznych szlaków turystycznych.
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świąteczne na bazie ziemniaków, kaszy, mięsa oraz przypraw. Le-
lowskie gospodynie przepis na czulent przerobiły według własne-
go uznania i polskiego smaku, w ten sposób powstał ciulim. Obu 
dań skosztować można np. podczas cyklicznego Święta Ciulimiu 
i Czulentu, które odbywa się w Lelowie w drugiej połowie sierpnia. 

Kolejne ważne miejsce kultu religijnego odnajdziemy w Będzinie. 
Przed II wojną światową Żydzi stanowili ponad 50 proc. mieszkań-
ców tego zagłębiowskiego miasta (ok. 30 tysięcy osób). Najlepiej 
zachowaną pamiątką po społeczności, której nie ma, jest tzw. 
Brama Cukermana i  dawny dom modlitwy Mizrachi. Podobnych 
kiedyś istniało  w Będzinie 80! Dom modlitwy Mizrachi przetrwał 
– ponieważ został przerobiony na zwykłą piwnicę i zapomniany. Ko-
lorowe malowidła z początku XX w. przedstawiające Ziemię Świętą, 
symbole 12 plemion Izraela i znaki zodiaku zostały odkryte dopiero 
w 2004 r. Od 2008 r. opiekuje się nim Muzeum Zagłębia w Będzi-
nie. Podobny jest dom modlitwy Brama Cukermana. Odkryte tam 
malowidła dzięki Fundacji Brama Cukermana zostały wpisane do 
Rejestru Zabytków Województwa Śląskiego oraz odrestaurowane. 
Obecnie dom modlitwy jest odwiedzany przez licznych potomków 
będzińskich Żydów mieszkających w  różnych częściach świata, 
w  tym także rodzinę Nuchima Cukiermana, dawnego właściciela 
kamienicy przy al. Kołłątaja 24, gdzie odkryto dom modlitwy.

fot. Bożena Kubit, Muzeum w Gliwicach, ŚOT have
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Tablica na budynku domu modlitwy gminy żydowskiej przy ul. Młyńskiej 13 Dom Pamięci Żydów Górnośląskich w Gliwicach

Artykuł pod patronatem 

Śląskiej Organizacji  Turystycznej

ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice, 

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



Twierdza Modlin położona u zbiegu Narwi i Wi-
sły od samego początku drugiej wojny świato-
wej stała się celem lotniczych ataków Luftwaffe.  
8. Batalion Saperów mjr. Klimowicza we wrześniu 
1939 r. sześciokrotnie odbudowywał most na Na-
rwi, w większości przypadków pod nieustającym 
ogniem z powietrza. 3 września zbombardowa-
no koszary, paliła się stocznia (pierwszy w mię-
dzywojennej Polsce port marynarki wojennej).  
10 września przedarł się do niej legendarny „latający 
kuter” z alupolonu – cud polskiej techniki, zatopiony 

przez Polaków w obliczu nadchodzącej konieczności 
kapitulacji. Kapitulacji, przy której nawet dowodzący 
hitlerowską armią gen. Strauss przekazał gen. Thom-
méemu wyrazy uznania za dzielną postawę jego żoł-
nierzy. 

Na przytoczenie świadectw bohaterstwa obrońców 
Modlina nie starczyłoby tu miejsca, dlatego proponu-
jemy spacer tematyczny, podczas którego na własnej 
skórze poczujesz nastrój tamtych tragicznych, wrze-
śniowych dni... 

Śladami 
drugiej wojny 

W kampanii wrześniowej 1939 r. Twierdza Modlin broniła się dzień dłużej niż Warszawa. 
Jej bohaterska załoga pod dowództwem gen. Thomméego poddała się 

z braku amunicji, żywności i leków. Pamięć o nich wciąż jest tu widoczna. 
Tak samo jak ślady kul na zabytkach największej polskiej fortecy.

Zwiedzanie śladami drugiej wojny światowej trzeba 
zacząć od Muzeum Kampanii Wrześniowej i Twier-
dzy Modlin. Pośród licznych eksponatów odnajdzie-
my tam między innymi oryginalny mundur obrońcy 
Modlina, przed wojną reprezentanta Polski w piłkę 
nożną – Mariana Markiewicza, oraz poruszającą od-
ręczną notatkę konającego pod pobliskim Zakroczy-
miem żołnierza. Stamtąd już tylko kilka kroków dzieli 
nas od Pomnika Obrońców Modlina odsłoniętego 29 
września 1957 r. w obecności gen. Wiktora Thom-
méego. Gdy miniemy pomnik i udamy się w kierunku 
potężnych modlińskich koszar, dotrzemy do schronu, 
w którym w 1939 r. mieściło się dowództwo obro-
ny Modlina. Następnie przy Bramie Kadetów należy  
udać się w górę, przejść przez Park Trzech Kultur i 
dojść do ul. Chrzanowskiego. Na rogu ul. Poniatow-
skiego i Chrzanowskiego zobaczymy blok z okresu 
międzywojennego, w którym mieszkał Maciej Ka-

lenkiewicz – jeden z twórców słynnych Cichociem-
nych, nazywany też przez niektórych, po walkach na 
wschodzie, pierwszym „żołnierzem wyklętym”. Ulicą 
Chrzanowskiego docieramy do ul. Bema, przy której 
znajduje się cmentarz wojenny, na którym pochowa-
ni są obrońcy Modlina. Tam, aby lepiej poznać dzieje 
nekropolii, możemy rozwiązać quest „Historia (nie)
pogrzebana”. 

Spacerując po Twierdzy Modlin, przy najważniejszych 
zabytkach znajdziemy tablice z kodami QR. Po ze-
skanowaniu ich smartfon pomoże nam przenieść się 
w czasie i zobaczyć, jak mijane zabytki wyglądały 
dawniej. 

Więcej samodzielnych tras zwiedzania, mapę i infor-
mator znajdziesz na:
www.nowydwormaz.pl/strefaturysty.

Centrum Informacji Turystycznej, 
ul. Baśki Murmańskiej 164,  05-160 Nowy Dwór Mazowiecki (Modlin Twierdza), 

tel. +48 664 775 326,  e-mail it@3rzeki.pl, 
czynne od wtorku do niedzieli w godz. 10-17

Więcej informacji na www.nowydwormaz.pl w Strefie Turysty 
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Jarmark bożonarodzeniowy w Konstancinie-Jeziornie
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Konstancin-Jeziorna 
atraKcyJny taKże Jesienią i zimą

Konstancin-Jeziorna, jedno z mazowieckich miast ogrodów, wiosną rozkwita wraz z budzącą 

się do życia przyrodą. Wiosną i latem uzdrowisko tętni życiem, przyciągając licznych 

turystów, którzy chcą usiąść z książką w Parku Zdrojowym, rozkoszować się muzyką podczas 

letnich koncertów czy po prostu odpocząć od wielkomiejskiego zgiełku. 

Dopiero w połowie listopada, po zamknięciu tężni, mia-
sto nieco zwalnia tempo, ale tylko pozornie. Uzdrowi-
sko działa przecież przez cały rok. Walory klimatyczne 
dla spacerowiczów także zimą są znakomite, a okres 
przedświąteczny to okazja, by zaopatrzyć się w niedo-
stępne nigdzie indziej naturalne produkty z Urzecza.

Podwarszawskie uzdrowisko
Konstancin, wydzielony na przełomie XIX i XX w. z ma-
jątku Obory, szybko stał się dla mieszkańców Warsza-
wy modnym letniskiem. Dobry dojazd i malownicza 
okolica przyciągały zamożnych przemysłowców i fi-
nansistów, chętnie inwestujących w działki i eleganc-
kie wille. Wkrótce zaczęły wyrastać również pensjo-
naty odwiedzane przez ludzi kultury i sztuki, którzy 
znajdowali w otoczonej sosnowymi lasami miejsco-
wości odpoczynek i wspaniały, służący zdrowiu klimat. 

Właśnie walory klimatyczne sprawiły, że już w 1917 r. 
Konstancin otrzymał status uzdrowiska i do dziś jest 
jedynym uzdrowiskiem na Mazowszu. Pozycję ośrod-
ka, do którego jeździ się dla podreperowania zdro-
wia, wzmocniło w latach 60. odkrycie źródeł solanki, 
zasilającej tężnię solankową. To swoiste inhalatorium 
na wolnym powietrzu, znajdujące się w Parku Zdrojo-
wym, jest jednym z sześciu takich obiektów w Polsce. 
Dzięki parującej solance w tężni tworzony jest mikro-
klimat podobny do klimatu nadmorskiego. 

Nie tylko tężnia solankowa jest magnesem dla turysty-
ki prozdrowotnej. Na terenie miasta znajdują się znane 
i cenione placówki dla osób wymagających rehabili-
tacji kardiologicznej, neurologicznej, a także uspraw-
nienia narządów ruchu. Rozbudowywana jest również 
strefa odnowy biologicznej. 

w konstancinie – tak  jak w kinie
Majętni warszawiacy, stawiający przed ponad stule-
ciem w Konstancinie swoje wille, chętnie korzystali 
z usług cenionych architektów i projektantów ogro-
dów, m.in. Franciszka Lilpopa, Władysława Marconie-
go czy awangardowej Grupy Praesens. Z tego względu 
architektura miasta z jej różnorodnością stylistyczną 
stanowi mocny atut turystyczny miasta. Filmowcy to 
kolejna grupa, która na stałe pokochała Konstancin-
-Jeziornę. Poza ciekawą architekturą i klimatycznym 
Parkiem Zdrojowym chętnie korzystają z malowni-
czych plenerów i wciąż naturalnych walorów przyrody. 
Andrzej Wajda zrealizował tutaj część scen do „Wese-
la”, „Kroniki wypadków miłosnych” i „Katynia”, Izabela 
Cywińska korzystała z jednego z dworków, realizując 
serial „Boża podszewka”. „Brunet wieczorową porą”, 
„Rodzina Połanieckich” czy „Panny i wdowy”, to tylko 
kilka przykładów. Tak popularne obecnie seriale jak „M 
jak Miłość” czy „Barwy szczęścia”, na stałe zadomowiły 
się w podwarszawskim uzdrowisku. Ci, którzy chcą po-
dążyć filmowym szlakiem Konstancina-Jeziorny, znajdą 
więcej informacji w miniprzewodniku dostępnym on-
line na stronie konstancinjeziorna.pl. Są tam również 
inne propozycje spacerowych i rowerowych ścieżek te-
matycznych, m.in. „Śladami sławnych rodów”, „Z dzie-
jów przemysłu”, czy „Z wizytą na Urzeczu”. 

zimowe atrakcje
Już na początku grudnia w Parku Zdrojowym otwarte 
zostanie lodowisko, na które zapraszamy wszystkich 
miłośników rekreacji na łyżwach. Codziennie przy ta-
necznej muzyce, od 800 do 2100 w dni powszednie, 
a od 1000 do 2200 w weekendy, można kręcić piruety 
i inne figury solo lub w parach. Dzieci zapraszamy tak-
że do nauki jazdy na łyżwach.

Szczególną okazją do odwiedzenia Konstancina-Jezior-
ny zimą jest przedświąteczny jarmark. Co roku ściąga 
on licznych wystawców, prezentujących rękodzieło, 
rzemiosło oraz kultywujących świąteczne tradycje. 
Specjalnością Urzecza, nadwiślańskiego mikroregionu 
etnicznego, którego część leży w granicach gminy, są 
barszcz chrzanowo-buraczany i tradycyjna sytocha – 
potrawa z ziemniaków. Dużym powodzeniem cieszą 
się ekologiczne produkty spożywcze z Habdzina, m.in. 
kozie sery, chleby i oleje, oraz bogaty wybór miodów 
ze słynnej cieciszewskiej Tęczowej Pasieki. 

W ubiegłym roku w jarmarku wzięło udział ponad 60 
wystawców. Poza tradycyjnymi produktami spożyw-
czymi oferowali również ozdoby świąteczne i ręko-
dzieło artystyczne, a nad straganami unosił się korzen-
ny aromat pierników. 

Tegoroczny jarmark odbędzie się 18 grudnia w Parku 
Zdrojowym i potrwa od godz. 1000 do 1800. Imprezie 
będą towarzyszyły liczne atrakcje dla dzieci. Konstan-
cin-Jeziornę na pewno odwiedzi w tym dniu Święty 
Mikołaj, który przywiezie ze sobą prezenty. Już dziś 
serdecznie zapraszamy na wspólną Wigilię i kolędo-
wanie z kapelą góralską do Parku Zdrojowego w Kon-
stancinie-Jeziornie.

 Tężnia solankowa w Konstancinie-Jeziornie
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Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
ul. Warszawska 32, 05-520 Konstancin-Jeziorna
tel.: 22 756 48 10, faks: 22 756 48 85
urzad@konstancinjeziorna.pl 
www.konstancinjeziorna.pl
www.visitkonstancin.pl

magdalena walusiak
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Poczuj się 
jak nad morzem 
tuż koło WarszaWy

O walorach wypoczynku, rehabilitacji i warunkach organizacji różnorodnych  

imprez wśród konstancińskich wód rozmawiamy z Moniką Wolny, 

dyrektorem hoteli i gastronomii Uzdrowiska Konstancin-Zdrój SA.

Magazyn Świat (M.Ś.): Tężnie solankowe 
w  malowniczym parku, szemrząca delikatnie 
Jeziorka, piękne wille w  ogrodach. Znamy i  – 
przynajmniej my, warszawiacy – korzystamy 
z uroków Konstancina od ponad stu lat. Co kry-
je się współcześnie pod hasłem  „Poczuj się jak 
nad morzem tuż koło Warszawy”?

Monika Wolny (M.W.): Konstancin-Zdrój jest je-
dynym na Mazowszu miastem-uzdrowiskiem. Poło-
żony w przepięknej okolicy, z żywą historią i dosko-
nałą lokalizacją, zwłaszcza ze stołecznej perspektywy, 
bo przecież leży u południowych bram Warszawy. 
Przyjemnie się tutaj żyje, jak również okazjonal-
nie  spaceruje, na przykład w weekendy. Jednak 

kluczowe znaczenie ma Uzdrowisko Konstancin- 
-Zdrój. Świadczymy usługi zdrowotne na najwyż-
szym poziomie, a dzięki bogatemu zapleczu hote-
lowo-restauracyjnemu nasza oferta jest dostępna 
dla gości z całego kraju. Nieopodal słynnej tężni 
solankowej znajdują się wszystkie obiekty kom-
pleksu zdrowotno-rehabilitacyjnego: Centrum Te-
rapii Narządu Ruchu „Biały Dom”, szpitale Rehabi-
litacji Kardiologicznej i Rehabilitacji Neurologicznej, 
hotel „Konstancja”, restauracja „Konstancja” oraz 
najmłodsze nasze dziecko – otwarty w 2016 roku 
hotel „Eva Park Life & SPA” z restauracją Przedwio-
śnie. Nasz slogan przypomina, że o każdej porze 
roku można się w Konstancinie zrelaksować, od-
zyskać zdrowie, siły i energię, w nie mniejszym 

stopniu niż podczas letniego urlopu na wymarzo-
nej nadmorskiej plaży.

M.Ś.: Co oferujecie gościom?
M.W.: Uzdrowisko znane jest z szerokiego wa-
chlarza zabiegów leczniczych i rehabilitacji na-
rządów ruchu, układu neurologicznego i kardio-
logicznego. Oferujemy bogaty wybór naturalnych 
metod leczenia i profilaktyki zdrowotnej, nato-
miast „Eva Park Life & SPA” powiększa naszą pro-
pozycję o najwyższej jakości usługi SPA i wszech-
stronne zabiegi z zakresu odnowy biologicznej. 
W czternastu gabinetach prowadzimy różnorod-
ne zabiegi, w tym upiększające i masaże. Nasze-
mu obiektowi przyświeca filozofia „life and spa”, 
a wszelkie czynności pielęgnacyjne wspomagają 
zarówno zdrowie, jak i ogólne samopoczucie. 
Klientom zapewniamy profesjonalną opiekę, bie-
żący monitoring i wsparcie lekarzy, fizjoterapeu-
tów i kosmetologów. Nasz kompleks jest na tyle 
wszechstronny, że nadaje się równie dobrze do 
celów leczniczych, rehabilitacyjnych czy profilak-
tycznych, jak również na wypad we dwoje, orga-
nizację szkoleń czy imprez integracyjnych dla firm 
(w grupach do pięćdziesięciu osób). Dysponujemy 

atrakcyjnym zapleczem konferencyjnym, z które-
go jesteśmy tym bardziej dumni, że Konstancin 
jest jedynym miejscem w Polsce, w którym pod-
czas przerwy w konferencji można odbyć relaksu-
jącą sesję inhalacji solanką w pobliskiej tężni albo 
wykąpać się w jedynym na Mazowszu basenie 
mineralno-solankowym. Jest on zasilany z wła-
snego, naturalnego źródła solanki, bijącej na 
głębokości 1750 m. Ponadto w czerwcu tego 
roku uruchomiliśmy ponownie Café Beza na 
skraju Parku Zdrojowego. Nasi goście uwielbiają 
pić tam kawę i jeść pyszne ciastka, delektując 
się urokami otoczenia. Ale można w tym miej-
scu znacznie więcej, gdyż kawiarnia jest świet-
nym lokum na konferencję prasową czy promo-
cję dowolnego produktu. Nowa, designerska, 
wkomponowana w naturalne otoczenie tworzy 
niepowtarzalny klimat dla różnych imprez.

M.Ś.: Żyjemy coraz dłużej i po okresie aktyw-
ności zawodowej mamy więcej czasu na relaks 
niż nasi przodkowie, a  nierzadko potrzebuje-
my odnowy, by w pełni cieszyć się życiem. Jak 
w waszej ofercie prezentują się propozycje dla 
różnych grup klientów?

Monika Wolny 

Eva Park Life & SPA - zabieg Biały Dom – sala ćwiczeń Café Beza – front Eva Park Life & SPA – basen solankowy

Eva Park Life & SPA - front Eva Park Life & SPA – zabieg

Paweł Wroński



M.W.: Nie zapominamy o nikim, najlepszym do-
wodem na to jest fakt, że nasze obiekty są przysto-
sowane dla osób niepełnosprawnych. A wystarczy 
zajrzeć do oferowanych pakietów, by zauważyć, 
jak bardzo są zróżnicowane. Weźmy na przykład 
„Pakiet Jesień”, który może się spodobać każde-
mu z naszych gości, niezależnie od wieku. Trzy dni 
w cenie od 499 zł za osobę, w tym dwa noclegi 
w komfortowo wyposażonym pokoju, wykwint-
ne śniadania bufetowe i kolacje w stylu vitalnym, 
okłady parafinowe na dłonie, niedzielny marszo-
bieg po Parku Zdrojowym, karnet na codzienne 
wejście do tężni, nieograniczone możliwości ko-
rzystania z Parku Solankowego z basenem, jacuzzi 
z solanką i ze słodką wodą oraz z sauny: suchej 
i parowej. Pragnę zwrócić uwagę na ofertę „Białe-
go Domu” skierowaną do seniorów, w której ofe-
rujemy konsultacje specjalistów, pomoc i zabiegi 
rehabilitacyjne. Warunki pobytu dopasowujemy 
indywidualnie, uwzględniając potrzeby i oczeki-
wania konkretnego Klienta.

M.Ś.: Żyjemy w czasach, w których bardzo dużo 
uwagi poświęca się nie tylko genius locci, ale 
również rozkoszom stołu, przy jednoczesnym 
zachowaniu zdrowej diety. Czym w  zakresie 
gastronomii zaskoczy swoich gości Uzdrowisko 
Konstancin-Zdrój?

M.W.: Strzał w dziesiątkę. Ta sprawa leży nam 
od dawna na sercu. A odpowiedzią na wyzwania 
współczesności jest opracowanie i wdrożenie no-
wej koncepcji gastronomicznej i technologicznej. 
Za zmianę wizerunku żywienia w uzdrowisku oraz 
w należących do niego szpitalach rehabilitacyjnych 
odpowiada nasz kreatywny szef kuchni, Łukasz 
Konik. Świetny organizator, znany z zamiłowań 

Uzdrowisko Konstancin-Zdrój SA
ul. Wilanowska 1, 05-520 Konstancin-Jeziorna

tel.: 22 756 40 24, 22 756 40 60
sekretariat@ uzdrowisko-konstancin.pl

www.uzdrowisko-konstancin.pl

Eva Park Life & Spa
ul. Sienkiewicza 2 (wjazd od Źródlanej)

05-510 Konstancin-Jeziorna
tel.: 22 484 28 88, kom.:  667 771 148

www.evapark.pl

Centrum Terapii Narządu  Ruchu Biały Dom
ul. Mostowa 5, 05-510 Konstancin-Jeziorna

tel.: 22 484 28 35, tel.: 22 756 40 26
www.bialy-dom.com

Tężnia Solankowa
ul. Sienkiewicza, 05-510 Konstancin-Jeziorna

www.teznia.com.pl

Café Beza
05-510 Konstancin-Jeziorna, ul. Piotra Skargi 1

kom.: 691 870 444
www.evapark.pl/cafe-beza/

Szpital Rehabilitacji Neurologicznej i Kardiologicznej 
ul. Sue Ryder 1 05-510 Konstancin-Jeziorna 

tel. 22 756 40 41,  22 756 40 42
kardiologia@uzdrowisko-konstancin.pl

do kuchni molekularnej, polskiej i francuskiej. On 
naprawdę zmienia oblicze naszej kuchni uzdro-
wiskowej i standardy żywienia, opierając je na 
wyselekcjonowanych produktach z ekologicznych 
upraw i hodowli. Ale o tym nie ma co opowiadać. 
Tego trzeba spróbować. Zapraszam wszystkich do 
Uzdrowiska Konstancin-Zdrój. Już teraz, jesienią! 

M.Ś.: Dziękujemy bardzo za rozmowę. I zwra-
camy uwagę, że z ofertą Uzdrowiska Konstan-
cin-Zdrój SA można się zapoznać na stronach: 

Eva Park Life & SPA – ogródek Eva Park Life & SPA – restauracja Przedwiośnie Szpital Neurologiczny i Kardiologiczny – front

Eva Park Life & SPA – bufet śniadaniowy, deser

Eva Park Life & SPA – pokój  2-osobowy Eva Park Life & SPA – recepcja Eva Park Life & SPA – sala sportowa

Biały Dom – front

Eva Park Life & SPA – sauna
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W Krainie Rummela
Przyjeżdżając do Miastka, warto odwiedzić zrewitali-
zowany park z fontanną w centrum miasta, przy któ-
rej można odpocząć i nabrać sił do dalszego spaceru. 
Warto też obejrzeć ratusz z początku XX w., budynek 
sądu i poczty. Naprzeciwko poczty można obejrzeć 
drewnianą figurkę zbója Rummela, który przed wie-
kami rządził okolicą, łupiąc bogatych i rozdając bied-
nym. Największym zabytkiem Miastka jest kościół 
NMP Wspomożenia Wiernych z XVIII w. 
Opuszczając Miastko, warto przemierzyć ścieżki 
przyrodnicze nad Studnicą. Ciekawa jest „Kraina 
Rummela” – urokliwa okolica pełna ciekawostek 
przyrodniczych i turystycznych, gdzie można się na-
pić krystalicznie czystej wody ze źródełka, odwiedzić 
okazały myśliwski wigwam, zadumać się przy leśnej 
kapliczce świętego Huberta i zajrzeć do kryjówki zbó-
ja Rummela. W gminie unikatowymi zabytkami są 
szachulcowe kościółki – w Trzcinnie, Wałdowie i Mi-
łocicach. Wszelkimi informacjami przydatnymi dla tu-
rystów służy nowe Centrum Informacji Turystycznej 
– Brama Kaszubskiego Pierścienia. 

Imprezy nie tylko jubileuszowe
W Miastku co roku odbywa się wiele imprez – popu-
larne wieczory kabaretowe, plenery malarskie, warsz-
taty poetyckie, Dni Miastka czy imprezy turystyczne, 
w tym piesze wędrówki na orientację oraz biegi ulicz-
ne i przełajowe. 
W roku podwójnie jubileuszowym ze względu tak-
że na 100-lecie miasteckiej parafii rzymskokatolickiej 
m.in. odbędzie się inscenizacja historyczna związana 
z nadaniem praw miejskich oraz piknik militarno-
-kulinarny z udziałem grup rekonstrukcyjnych. 18 
czerwca w Bobięcinie zacznie się dwudniowy festi-
wal „Reggae nad jeziorem”, a dwa tygodnie później 
w Miastku zaplanowano wielki koncert plenerowy 

z udziałem znanych polskich artystów i zespołów. 
Z kolei na festiwalu Barwy Kultur wystąpią zespoły 
folklorystyczne z miast partnerskich z Litwy, Niemiec 
i Francji oraz Ukrainy i samego Miastka. Zaplanowa-
no też plenery malarskie, rzeźbiarskie i fotograficzne 
oraz drugą już edycję konkursu „Miastko ma talent”. 
Na 400-lecie miasta wydana zostanie monografia 
historyczna oraz okolicznościowe monety i medale, 
znaczki i kartki pocztowe z datownikiem. Odbędzie 
się też wielka konferencja popularnonaukowa, wy-
stawy oraz Jarmark Pomorski, a także imprezy spor-
towe, w tym regaty katamaranów, rajd off-roadowy, 
sztafetowy bieg przełajowy „400 kilometrów na 
400-lecie Miastka” i wyścigi rowerkowe. 
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400 lat Miastka
Rok 2017 będzie dla gminy Miastko rokiem szczególnym, bo jubileuszowym. Miastko 

obchodzić będzie 400-lecie nadania praw miejskich. Z tej okazji odbędzie się tu wiele imprez 

kulturalno-rozrywkowych, turystycznych i sportowych. 

Miastko wraz z otaczającymi je miejscowościami two-
rzy jedną z największych w Polsce gmin, która ma 
466,82 km2 powierzchni. Gmina Miastko położona 
jest w zachodniej części powiatu bytowskiego, przy 
granicy województw pomorskiego i zachodniopomor-
skiego. Prawie połowę jej powierzchni zajmują lasy. 

Dla żeglarzy, wędkarzy, pływaków
W gminie jest ponad 150 akwenów wodnych, z cze-
go 30 ma powierzchnię większą niż 10 ha. W jej ob-
rębie leży największe w Polsce i jedno z największych 
w Europie jezior lobeliowych – Jezioro Bobięcińskie 
Wielkie (pow. 524 ha). Miasteckie jeziora doskonale 
nadają się do połowu taaaakich ryb oraz uprawia-

nia sportów wodnych, a pływanie w nich to sama 
radość. Stolicą miasteckich sportów wodnych jest Bo-
bięcino, gdzie w szkole żeglarstwa uczą się przyszłe 
wilki morskie. 

Gościnność jak u mamy
W gminie Miastko jest ponad 20 gospodarstw agro-
turystycznych, które kuszą swojskim jadłem, na-
pojami, rybkami prosto z przydomowego stawku, 
świeżym mleczkiem, kozim serkiem, wędzonymi 
pstrągami i jesiotrami, a przede wszystkim niebywałą 
gościnnością – „jak u mamy”. Można w nich wypo-
czywać aktywnie, np. grając w paintball, jeżdżąc na 
rowerze, konno czy wędkując. 

W roku jubileuszowym planowane są m.in. wielkie koncerty

Centrum Miastka z kościołem i XIX-wieczną zabudową

Zdjęcie ze zbójem Rummelem – bezcenne

Jezioro Bobięcińskie Wielkie – jedno z największych jezior lobeliowych w Europie.
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Urząd Miejski w Miastku
77-200 Miastko, ul. Grunwaldzka 1
tel. 59 857 07 00
promocja@um.miastko.pl
www.miastko.pl



Siedleckie Skarby
Bogata przeszłość Siedlec, które w 2017 roku będą obchodzić jubileusz 470 lat nadania 
praw miejskich, splata się z przyjazną dla mieszkańców i gości atmosferą. Dzięki temu 
miasto, położone 90 km na wschód od Warszawy, ugruntowuje pozycję stolicy Podlasia 
i kluczowego ośrodka wschodniego Mazowsza.

różnorodność Sztuki
Przed dwoma laty świat celebrował 400-lecie śmierci 
El Greco, genialnego malarza, tworzącego u schyłku 
epoki renesansu w Hiszpanii. Do obchodów przyłączyły 
się Siedlce, ponieważ największym skarbem w kolek-
cji Muzeum Diecezjalnego jest jedyny w Polsce obraz 
pędzla tego wielkiego artysty, zatytułowany „Ekstaza 
św. Franciszka”.

Arcydzieło El Greco znalazło się w zbiorach zaskaku-
jącym zrządzeniem losu. Obraz odkryto w kościele 
w Kosowie Lackim. Był w tak złym stanie, że żmudne 

badania i prace konserwatorskie trwały bez mała 40 
lat. Ustalono jednak niezbicie, że „Ekstaza św. Fran-
ciszka” jest oryginałem. W 2004 roku wystawiono 
obraz po raz pierwszy na widok publiczny. Teraz pod-
dawany jest kolejnemu etapowi konserwacji, zapewne 
dopiero pod koniec 2016 roku wróci na swoje miejsce. 

bogactwo Sakralnej Sztuki
Jak mówi kustosz, zgromadzone skarby trafiały do 
muzeum przypadkowo, wystawiono je na widok pu-
bliczny z pełną swiadomością. Każda z kilkunastu sal, 
w których są eksponowane, ma temat przewodni i jest 

poświęcona innej sferze sztuki sakralnej. Ze zbiorami 
muzealnymi współgrają miejskie świątynie. Okazałe 
ceglane wieże neogotyckiej katedry widać już z dale-
ka, a witraże odrestaurowane po zniszczeniach II woj-
ny światowej opowiadają o dziejach Kościoła w Polsce 
i na Podlasiu. Starszy od katedry jest skromniejszy od 
niej osiemnastowieczny barokowo-klasycystyczny ko-
ściół pw. św. Stanisława, który wznosi się przy ulicy 
Floriańskiej, vis-à-vis starego ratusza.

jacek, którym Się 
kobiety zachwycały
On także należy do symboli Siedlec. A przymiotnik 
„stary” w niczym mu nie uwłacza. Władze miasta mają 
dziś nowoczesną siedzibę, w funkcjonalnym, przysto-
sowanym do obsługi spraw obywatelskich budynku. 
Ów „stary” ratusz otaczają pieczołowitą opieką, bo 
jest cennym zabytkiem architektury. Dziś mieści się w 
nim Muzeum Regionalne. Wielostylowa budowla jest 
tak plastyczna, że zdaje się opowiadać o przeszłości 
miasta i jego mieszkańców. Niegdyś obszerne skrzydła 
rozmieszczone na planie krzyża mieściły kupieckie kra-
my. Oficjalny charakter miała jedynie centralnie usy-
tuowana wieża i pomieszczenia, które kryła. Gmach 
wieńczy figura Atlasa podtrzymującego na barkach 
kulę ziemską. Jednak siedlecki Atlas znany jest bar-
dziej pod imieniem Jacek, bo jeśli wierzyć anegdocie, 
rzeźbiarzowi pozował koniuszy księżnej Aleksandry 
Ogińskiej. Jacek  postawną sylwetką wzbudzał wes-
tchnienia kobiet, bez różnicy stanu. 

Wśród obiektów powstałych staraniem księżnej 
Aleksandry jest także klasycystyczny budynek przy 
ul. Piłsudskiego. Zaprojektował go znany z licznych, 

wzniesionych w Warszawie budowli Antonio Corazzi. 
Obecnie jest siedzibą poczty, ale za czasów księżnej 
Aleksandry służył celom charytatywnym. Wydawa-
no w nim posiłki dla biednych. Był wśród nich uta-
lentowany chłopiec Aleksander Orłowski, późniejszy 
malarz-batalista, który dzięki pomocy i mecenatowi 
księżnej zyskał wykształcenie i rozwinął talent.

Ekstaza św. Franciszka

Pałac Ogińskich w Siedlcach
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Robert Szewczyk



Katedra pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Siedlcach
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TRINO – Turystyczno-Rekreacyjne Im-
prezy na Orientację z  mapą, których 
głównym celem jest spędzanie czasu 
na poznawaniu walorów turystyczno-
-krajoznawczych Siedlec i  Doliny Bugu. 
www.trino.pttk.pl/trasy – zakładka Dolina Bugu

QUESTY – poznawanie Siedlec i  regionu, 
Aplikacja mobilna Siedlce otwartą bramą 
w Dolinę Bugu.
www.turystyka.siedlce.pl

Pierwsze sto osób, które zgłoszą się do Cen-
trum Informacji Turystycznej w  Siedlcach 
z wypełnioną kartą TRINO lub mobilnym dy-
plomem, zostanie nagrodzone upominkami.

Centrum Informacji Turystycznej 
w Siedlcach, ul. Pułaskiego 7, 
czynne: pon.-pt. w godzinach 900-1700 
oraz w sobotę w godzinach 1000-1400, 
tel. 25 794-31-10, 535 068 593

Wspaniałych pamiątek po Ogińskich, magnatach, do 
których należały Siedlce, jest więcej. Koniecznie należy 
zobaczyć pałac wzniesiony wprawdzie jeszcze przed 
1730 rokiem przez księcia Kazimierza Czartoryskiego, 
ale przebudowany w latach 1776-1782 przez jego 
wnuczkę, Aleksandrę Ogińską, tak gruntownie, że do 
klasycystycznej dziś, okazałej budowli przylgnęło już 
na zawsze jej nazwisko. Przez pałacowe sale przewinę-
ła się w przeszłości plejada znakomitości. Gościł tutaj 
Tadeusz Kościuszko, bywali Julian Ursyn Niemcewicz, 
Franciszek Karpiński i Franciszek Kniaźnin. W związku 
z wizytą Stanisława Augusta Poniatowskiego wznie-
siono przy trasie dojazdowej kolumnę toskańską 
zwieńczoną krzyżem. Stoi przy ulicy Sokołowskiej, 
wskazując jak przed wiekami drogę do pałacu. Od 
2001 roku mieści się w nim rektorat Uniwersytetu 
Przyrodniczo-Humanistycznego, za którego staraniem 
odrestaurowano pałac. Doczesne szczątki księżnej 
spoczywają w krypcie grobowej w klasycystycznej ka-
plicy św. Krzyża z 1791 r. 

FeStiwal zdarzeń i możliwości
Siedlce mają również współczesne oblicze – są niczym 
otwarta brama, za którą czekają nietuzinkowe wyda-
rzenia kulturalne, jak choćby październikowy Festiwal 
Nauki i Sztuki lub odbywające się w listopadzie Za-

duszki Jazzowe (w tym roku po raz 58.) oraz Ogól-
nopolski Festiwal Teatrów „Sztuka plus Komercja”. 
Wielkim powodzeniem wśród melomanów cieszą się 
wieczory muzyki organowej organizowane w domu 
biskupim. Notabene, pochodzące z 1745 roku organy 
Joachima Wagnera o unikatowej konstrukcji są zabyt-
kiem światowej klasy.

Kto lubi łączyć zwiedzanie z aktywną turystyką, z przy-
jemnością wybierze się na wycieczkę rowerową – do 
wyboru są setki kilometrów ścieżek i tras, które pro-
wadzą w najciekawsze zakątki regionu. Świetną pro-
pozycją dla miłośników wędrówek z mapą jest Tury-
styczno-Rekreacyjna Impreza na Orientację (TRINO) 
– poznawanie walorów turystyczno-krajoznawczych 
Siedlec i Doliny Bugu. Osoby, które cenią sobie nowo-
czesne technologie i ambitne wyzwania, chętnie sko-
rzystają z aplikacji mobilnej „Siedlce do odkrycia” i po 
jej ściągnięciu zmierzą się z zadaniami, przemierza-
jąc miasto i poszukując rozwiązań zagadek. Uwaga: 
pierwsze sto osób, które zgłoszą się do Centrum Infor-
macji Turystycznej z wypełnioną kartą TRINO lub mo-
bilnym dyplomem, zostaną nagrodzone upominkami!
Sportowcy też znajdą w Siedlcach coś dla siebie: ma-
raton biegowy i pływacki, triatlon, wyścigi kolarskie, 
sporty ekstremalne – wybór jest duży, a nowoczesna 

infrastruktura sportowa wręcz zachęca do zdrowego 
wysiłku. Nie sposób  nie wspomnieć, że w Siedlcach, 
mieście położonym na szlaku kulinarnym Mazowiec-
ka Micha Szlachecka można smacznie i do syta zjeść. 
O tak, Siedlce potrafią pozytywnie zaskoczyć!  

Siedlce otwarta brama w Dolinę Bugu
Centrum Informacji Turystycznej w Siedlcach, 

ul. Pułaskiego 7, 08-110 Siedlce
czynne jest od pon. do pt. w godz. 900-1700 

oraz w sobotę w godz. 1000-1400 
tel. 25 794-31-10; 535 068 593

www.turystyka.siedlce.pl 
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EubEa – NiEzNaNa 
pErła GrEcji

Słynie z wielu legend, wspaniałej przyrody, bogatego dziedzictwa kulturowego i tradycji. 

Mowa o Eubei, drugiej co do wielkości po Krecie greckiej wyspie leżącej raptem godzinę 

drogi z Aten. Zachwycą was gorące źródła w Edipsos na dziewiczej północy, 

wąwóz Dimosaris i góra Ochi na wietrznym południu czy leżące w centrum urokliwe górskie 

wioski i tętniąca życiem Chalkida. 

Wyruszamy z Marmari późnym wieczorem. Niespełna 
dwadzieścia minut później krętymi drogami docieramy 
do małej górskiej osady. Szukamy tawerny, w której od-
bywa się panigiri – uroczystość ku czci świętego patro-
nującego danej miejscowości. Ale wokół panuje cisza 
i kompletna ciemność. Serce podchodzi mi do gardła, 
gdy zdaję sobie sprawę, że samochód tańczy nad prze-
paścią. Z ulgą wypuszczam powietrze, gdy docierają do 
mnie pierwsze dźwięki muzyki i wreszcie widzę światła. 
Tawerna wypełniona jest po brzegi, a zabawa trwa 

na całego. Nie jest wszak żadną tajemnicą, że Grecy 
uwielbiają świętować. Co chwila kolejne szklaneczki idą 
w ruch. „Yia mas!”. I znowu „yia mas!”. Boję się, że 
w takim tempie zaraz się upiję, ale wtedy z odsieczą 
przychodzi kelnerka, niosąc talerze z tutejszymi spe-
cjałami. Muzykanci przez kilka godzin nie robią sobie 
ani jednej przerwy, z czego skwapliwie korzystają moi 
towarzysze, ruszając do tańca. Jestem chyba jedyną 
„obcą” w tym miejscu, ale nikt nie daje mi tego odczuć. 
Ot, grecka gościnność. 

Wyspa Dionizosa. i sofoklisa
Krasi, bo tak po grecku nazywa się wino, od wieków 
traktowano nie tylko jako medykament (za jego pomo-
cą odkażano niegdyś wodę), ale i eliksir szczęścia. Mam 
to na uwadze, odwiedzając kolejne eubejskie winnice. 
Montofoli Estate leżąca na południu w okolicach Kary-
stos urzeka nie tylko wspaniałymi deserowymi winami, 
ale i posiadłością niczym z romansu. Najlepiej zjawić 
się tutaj tuż przed zachodem słońca – bajka! Polecam 
również wizytę w dwóch winnicach w centralnej czę-
ści wyspy: Avantis Estate i Lykos Winery. W tej ostatniej 
miałam szczęście wziąć udział w pierwszym festiwalu 
wina, gdzie goście uczestniczyli w dawnym procesie 
zgniatania winogron – własnymi stopami. I kto miał 
najwięcej frajdy? Dorośli oczywiście!

Ale Eubea szczyci się również produkcją innego alkoho-
lu, a jest nim – i tu zaskoczenie – piwo. Mieszczący się 
w Avrilas mikrobrowar Septem działa z powodzeniem 
od siedmiu lat i prowadzony jest przez braci Panagio-
tou. – W ostatni czwartek stworzyliśmy nowe piwo. 
Byłem tak podekscytowany, że nie spałem pół nocy! – 

opowiada z zapałem Sofoklis, z zawodu winiarz. Gdy 
pytam, które piwo jest jego ulubionym, twierdzi, że 
takiego nie ma. Bo wszystkie mają charakter. Nie może-
my się z nim nie zgodzić. Najbardziej przypada nam do 
gustu „Eighth Day” stworzony z trzech rodzajów ame-
rykańskiego chmielu. Okazuje się, że parę dni wcześniej 
to piwo zdobyło prestiżową nagrodę. Sofoklis docenia 
nasze wyczucie smaku. – A czy wiecie, jak najlepiej 
oczyścić paletę w trakcie degustacji wina? – pyta, sły-
sząc o naszych wizytach w winnicach. – Łykiem piwa! 
Cóż, mądry Polak po szkodzie…
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Romans, smoki i fenomen
Wszyscy znają najsłynniejszą parę greckiej mitologii – 
Zeusa i Herę, ale niewielu wie o początkach ich zna-
jomości. A te były namiętne! Hera konsekwentnie od-
rzucała zaloty Zeusa, który jawił jej się – jakże słusznie 
– jako bawidamek. Władca Olimpu nie dawał za wy-
graną, stosując coraz to wymyślniejsze techniki uwo-
dzenia. Wedle mieszkańców, to na cześć jej ulubionego 
słowa nazwał najwyższą górę na wyspie Ochi (z grec. 
nie). Zabieg poskutkował i Hera wreszcie uległa czarowi 
Zeusa. Z okolicą wiąże się kolejna legenda. W niezwykle 
malowniczych, górzystych obszarach wokół miejsco-
wości Styra znajduje się ponad 20 budowli megalitycz-
nych, tzw. drakospita (smocze domy), stanowiących 
najbardziej tajemnicze zabytki Eubei. Ich ściany są tak 
grube i ciężkie, iż nie wierzono, że mógłby je zbudować 
człowiek. – A skoro nie człowiek, to na pewno smok! 
– śmieje się Miltiades, który zabiera nas na lunch do 
ouzerii Delfini przy promenadzie w Chalkidzie, stolicy 
wyspy.

Zachwycamy się owocami morza. Stół powoli zapeł-
nia się mulami, ostrygami i małżami, w tym odmianą 
petro solines, która występuje tylko w tych wodach. 
A te należą do niezwykłych. I tak dowiadujemy się o fe-
nomenie, którego nie był w stanie wytłumaczyć sam 
Arystoteles. W cieśninie Ewripos, oddzielającej wyspę 
od kontynentu, woda płynie w dwóch kierunkach. Po 
sześciu godzinach prądy ustają na blisko pół godziny, 
a następnie zmieniają swój bieg. Ma to związek z różni-

cą poziomu wód pomiędzy Zatoką Eubejską Południo-
wą a Zatoką Eubejską Północną. Ale mieszkańcy mają 
też swoją teorię – to księżyc tak oddziałuje na wodę. Bo 
Eubejczycy na wszystko znajdą wytłumaczenie. I o tym 
przekonamy się jeszcze nieraz!
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Welcome  to
Lucy Hotel

Welcome right to the heart
of Chalkida.

Lucy Hotel is located on
the coast of Chalkida, in

the larger area of Euripus,
and has been attracting
distinguished guests for

over half a century.

@: lucy10@otenet.com  
T: +3022210 23831
 F: +30 22210 22051
10 Voudouri Avenue 34100
Chalkida, Greece



RODOS
WySpa RyceRzy, SłOńca i DObRegO Smaku

Nie bez powodu jest jedną z najchętniej odwiedzanych greckich wysp. To zasługa 

urokliwego starego miasta Rodos i romantycznego Lindos, piaszczystych plaż 

wschodniego wybrzeża oraz ponad 300 słonecznych dni w roku. Nic dziwnego,  

że mieszkańcy wyspy uchodzą za tak życzliwych i otwartych. 

Śladami 2400 lat historii
Zgodnie z mitologią, Rodos była darem Zeusa dla 
boga słońca Heliosa. Ten wydobył ją z morskich fal 
i nazwał na cześć jednej z córek Posejdona, nimfy 
Rode, w której się zakochał. A to niejedyna legenda 
związana z wyspą. Kolejną słyszę już na dziedzińcu Pa-
łacu Wielkich Mistrzów – niewątpliwie jednego z naj-
bardziej imponujących zabytków starego miasta. To 
ponoć właśnie tu, a nie w porcie Mandraki, miał stać je-
den z siedmiu cudów świata antycznego – Kolos Rodyj-

ski. Posąg wykonany z brązu został zniszczony w 226 r. 
p.n.e. w wyniku trzęsienia ziemi, a w VII w. wywieziony 
z wyspy przez Arabów na 900 (!) wielbłądach. 
Moja towarzyszka Ela Ropinska-Sakellaridi, przewod-
niczka na wyspie, prowadzi mnie teraz słynną ulicą Ry-
cerską. Pokazuje mi zdobienia i wiedząc już, jak bardzo 
lubię legendy, opowiada historię o grasującym na wy-
spie smoku. Wielki Mistrz Zakonu Joannitów zakazał 
polowania na bestię, gdyż ta uśmierciła już zbyt wielu 
rycerzy, ale – jak to w tego typu opowieściach bywa – 

znalazł się śmiałek, młody książę, który przeciwstawił 
się jego woli. – Stanął do walki ze smokiem, którego 
zabił przez przypadek, bo olbrzymi gad sam nadział 
się na jego oszczep. I tak naprawdę nie był to smok, 
ale krokodyl, którego najpewniej rycerze sprowadzili 
wraz z cyrkiem na wyspę – dodaje z uśmiechem Ela. 
Chwilę później docieramy na plac Muzealny i do Mu-
zeum Archeologicznego, które mieści się w dawnym 
szpitalu Zakonu Rycerskiego. Warto tu wstąpić, żeby 
móc podziwiać liczne eksponaty z różnych okresów hi-
storycznych, a szczególnie najsłynniejszą rzeźbę z Ro-
dos – Afrodytę w kąpieli z III w. p.n.e. 
A skoro już o kąpielach mowa, Ela funduje mi krótki 
wypad za miasto do słynących od starożytności z wód 
leczniczych źródeł Kalithea. Malownicze uzdrowisko 
zostało wybudowane w stylu orientalnym w latach 20. 
XX wieku przez włoskiego architekta Pietro Lombar-
diego. Duże wrażenie robi stylowa Rotonda, służąca 
również jako galeria, w której odbywają się liczne im-
prezy kulturalne. Ciekawostką jest, że kompleks często 
służył za scenerię wielu popularnych filmów, w tym 
„Greka Zorby” i „Dział Nawarony”. I my nie możemy 
się oprzeć zrobieniu kilku pamiątkowych zdjęć. 

aGNiEsZKa 
ZaWistoWsKa
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Rodos – Pałac Wielkich Mistrzów

Kalithea – stylowa Rotonda

5554 1 0 0  k i l o m e t r ó w  p r z y g o d y 1 0 0  k i l o m e t r ó w  p r z y g o d y



tam, GdZiE dZiEją się cuda
Ruszamy wschodnim wybrzeżem w kierunku Lindos. 
W Kolimbii skręcamy w boczny trakt i po paru kilo-
metrach znajdujemy się w oazie zieleni zwanej Epta 
Piges (Siedem Źródeł). Ela pokazuje mi ciemny tunel, 
w którym płynie woda. Ponoć, gdy się go przejdzie, 
człowiek młodnieje. Nie decyduję się na ekspresową 
odnowę, ale mam ochotę na spacer po lesie, bo oko-
lica jest bardzo malownicza. Nie spędzamy tu jednak 
dużo czasu, bo już Ela kusi mnie innymi „cudami”. 
W okolicach Archangelos wznosi się wzgórze, na 
którym wybudowano kościółek ku czci Matki Boskiej 
Tsambiki. Tu pielgrzymują kobiety, które nie mogąc 
zajść w ciążę, wspinają się po 300 kamiennych stop-
niach i proszą o cud. Jeśli w wyniku takiej wizyty po-
jawi się potomek, zwyczaj nakazuje nadanie dziew-
czynce imienia Tsambika, a chłopczykowi Tsambikos. 
Ela pokazuje mi drugi kościół, tzw. Dolną Tsambikę, 
w której obecnie mieści się ikona. Nie mogę zobaczyć 
jej z bliska, bo akurat natrafiamy na chrzciny. Nie szko-
dzi. I tak już jestem myślami w tłoczni oliwy, gdzie 
czeka mnie degustacja. Oglądam stuletnie maszyny 
i kamienie do tłoczenia drogocennego płynu (te są 
w użyciu od niespełna wieku), gdy wita mnie Tasos, 

właściciel Olive Oil Factory. Jego produkty zdobyły uznanie 
na całym świecie. I wcale się temu nie dziwię. Zamaczam 
małe kawałki chlebka po raz kolejny w tych samych mi-
seczkach. Tak dobrej oliwy czosnkowej chyba w życiu nie 
jadłam! No i ta pasta z czarnych oliwek – coś cudownego! 
Nie mogę się oderwać od stołu. Trochę głupio, ale co tam. 
Przynajmniej będą mieli pewność, że mi smakowało.
Nakarmione i zadowolone dojeżdżamy do Lindos. Zosta-
wiamy samochód na parkingu i zjeżdżamy na dół busem. 
– Cholera, nie załapiemy się na transport na górę – mówi 
z niezadowoleniem Ela. Ale jak to? Przecież jest napisane, 
że do 1530. Patrzy na mnie z pobłażliwością. – Co ty, po raz 
pierwszy jesteś w Grecji?
Zanurzamy się w labiryncie uliczek. Zaciekawia mnie brama 
prowadząca na malutki dziedziniec. Chwilę później znajdu-
jemy się wewnątrz tradycyjnego lindyjskiego domu z XVIII 
w. Moją uwagę przykuwa sperveri, ręcznie robiona kotara 
– jedna z trzech, która zachowała się na wyspie – ważąca aż 
40 kg, którą zawieszano nad łóżkiem w noc poślubną. Star-
sza kobieta pokazuje nam zdjęcie swojej babci, do której 
należał dom, i wiszące na ścianie talerze ceramiczne mające 
ponad 200 lat. Ale to nie koniec naszej podróży w czasie. 
Teraz wspinamy się kamiennymi schodkami na akropol, po 
drodze podziwiając wspaniałą panoramę okolicy. Oglądam 

Oliwa produkowana przez Tasosa Anastopoulosa zalicza się do najlepszych

Dolna Tsambika. Tu znajduje się słynna ikona Matki Boskiej

Świątynia Ateny Lindia                    Zatoka św. Pawła

Punkt widokowy w Monolithos
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antyczne budowle, w tym pozostałości po doryckiej 
świątyni Ateny Lindia zbudowanej w IV w. p.n.e. Tyl-
ko z tego miejsca Zatoka św. Pawła przybiera kształt 
serca. 

Z dala od ZGiEłKu
Czas na podbój zachodniej części wyspy, bardziej dzie-
wiczej i zielonej. Zatrzymujemy się w punkcie widoko-
wym w Monolithos. Patrzę z oddali na malutki kościo-
łek i pozostałości murów obronnych zamku niegdyś 
wzniesionego przez Pierre’a d’Aubusson, Wielkiego 
Mistrza Zakonu Joannitów. Już wiem, że zdjęcia nie 
oddadzą w pełni uroku tego miejsca. 
W leżącej nieopodal Sianie, gdzie w lipcu odbywa się 
festiwal miodu i soumy (rodyjska nazwa tsipouro), od-
wiedzamy kościół św. Pantelejmona – patrona chorych 
i cierpiących. Przyglądam się namalowanym zegarom, 
które wskazują 650. – Wersji tej historii jest co najmniej 
kilka – uśmiecha się Ela. – Jedna z nich mówi, że wtedy 
wylano fundamenty, inna, że właśnie wtedy zakończo-
no budowę kościoła. Jak było naprawdę, nie wie nikt. 
Marudzę, bo słońce chowa się za chmurami. Obie 
stwierdzamy, że to doskonały moment na kawę. Na-
szym kolejnym celem jest górska wioska Embonas 
– centrum produkcji wina na wyspie. Po drodze za-
trzymujemy się w tawernie i sklepie w jednym – Empo-
nas View. Ledwie chowamy się pod dachem, zaczyna 
padać deszcz. Rodyjczycy, którzy już nie mogli się go 

doczekać, są pewnie zachwyceni, ja – niekoniecznie. 
Właściciel, Kiriakos, namawia nas na skosztowanie 
jego specjałów. A te są wyborne! Po raz pierwszy do-
lmadakia (ichniejsze gołąbki) naprawdę mi smakują. 
A feta na ostro zapiekana w piekarniku rozpływa się 
w ustach. Nie wspomnę nawet o czosnkowej kiełba-
sie, autorskim daniu gospodarza. Dosiadają się do nas 
teść Kiriakosa i jego żona. Wreszcie można zacząć po-
rządną ucztę. A jeśli uczta, to tylko z soumą. Jedna, no 
dobra, dwie szklaneczki jeszcze przecież nikomu nie 
zaszkodziły…

Wyspa żEGlarZy, 
cElEbrytóW i artystóW
Dowiaduję się, że zaledwie godzinę zajmuje przepra-
wienie się promem z Rodos na sąsiednią Symi. Nie 
waham się ani chwili! Wyspa wita mnie różnokolo-
rowymi, pastelowymi domami zbudowanymi w stylu 
amfiteatralnym. Na nabrzeżu spotykam Yannisa Ara-
pakisa, który będzie tutaj moim przewodnikiem. Do-
wiaduję się, że Symi, znana z budowania statków i po-
łowu gąbek, była niegdyś niezwykle bogatą wyspą, 
która bardzo ucierpiała w trakcie II wojny światowej. 
Teraz mieszka tu 2,5 tys. ludzi, ale liczba ta zawrotnie 
rośnie w sezonie. Warto poczekać, aż tłum się prze-
rzedzi i wyspa nabierze nowej aury. Wtedy zjawiają 
się na niej artyści wszelkiej maści, żeglarze, a nawet 
celebryci. I wszyscy zachowują się na luzie. – Bo na 

tej wyspie naprawdę można wypocząć – przekonu-
je Yannis, gdy ruszamy do klasztoru Panormitis. Po 
drodze chłonę niesamowite widoki. Zjeżdżamy nie-
kończącymi się serpentynami, żeby zobaczyć ikonę 
Michała Archanioła. Yannis podaje mi dwie świeczki 
do zapalenia. Robi to na mnie większe wrażenie niż 
sam klasztor. Ponieważ goni nas czas, pora wracać. 
Yannis pokazuje mi tradycyjne domy i małe zatocz-
ki, w których łódki leniwie kołyszą się na krystalicz-
nie czystej wodzie. Wstępujemy do najstarszej na 
wyspie tawerny Meraklis, gdzie próbuję pysznych, 
malutkich krewetek, z których słynie Symi. Jak dla 
mnie, to doskonałe zwieńczenie dnia! 

i

i 

Kościół św. Pantelejmona

Państwo Theoulakis, gościnni właściciele Emponas View

Klasztor Panormitis, w którym mieści się ikona Michała Archanioła

NformacjE praKtycZNE

Przed Podróżą
Sezon na Rodos trwa od kwietnia do listopada, ale wy-
spę można odwiedzać przez cały rok. Wiele ciekawych 
informacji o wyspie można znaleźć m.in. na portalu di-
scovergreece.com. 

DojazD
Liniami Aegean Airlines do Aten, a następnie na Rodos. 
Koszt biletu z przesiadką zaczyna się nawet od 400 zł. 
Nie polecam tańszych przewoźników ze względu na 
brak odpowiednich udogodnień (bagaż i posiłek nie są 
wliczone w cenę). 

Nocleg
Mediterranean Hotel w mieście Rodos nieopodal kasyna 
oferuje pokoje z widokiem na morze. Dla chcących za-
trzymać się bliżej serca miasta proponuję stylowy Elaka-
ti Luxury Boutique Hotel, którego każdy poziom posiada 
unikalny design z rodyjskim motywem. 
Na południu wyspy, w Kiotari, kilkanaście kilometrów 
od Lindos, warto zatrzymać się w pięknym kompleksie 
Princess Andriana Resort & Spa, gdzie opcja all inclusive 
nabiera nowego wymiaru.

Biura Podróży 
Na wyspie działa sporo biur, które pomogą w zorgani-
zowaniu wycieczek czy wynajęciu auta. Ja skorzystałam 
z oferty Destination One mieszczącego się na ul. Lindou 
w mieście Rodos. fo
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PUŁAWY KULTURALNIE
Przyjazna dla mieszkańców i przyjezdnych przestrzeń miejska, wygoda życia, 

kulturalna atmosfera przesycona wielowiekową tradycją oraz paleta wysmakowanych 
atrakcji krajoznawczych. Oto Puławy!

Gród nad Wisłą 
Puławy są miastem położonym na prawym, wysokim 
brzegu Wisły, niecałe 130 km na południowy wschód 
od Warszawy. Każdy przewodnik turystyczny informuje 
o zaletach jego położenia: walorach krajobrazowych 
Małopolskiego Przełomu Wisły sprzyjających aktyw-
nemu zwiedzaniu oraz frapującej historii, której mate-
rialnym dziedzictwem są zabytkowe budowle, na czele 
z klasycystycznym pałacem Czartoryskich i wiekowym 
parkiem. Na przełomie XVIII i XIX w. Puławy zasłużenie 
zyskały miano polskich Aten – wówczas ta magnacka 
rezydencja była drugim po Warszawie ośrodkiem ży-
cia politycznego i kulturalnego na ziemiach polskich. 

Przez blisko półtora wieku miasto odgrywało również 
rolę prężnego ośrodka naukowego – funkcjonowały 
tu wyższe uczelnie oraz instytuty naukowe. Spuścizna 
„złotego wieku” kształtuje wizję rozwoju współcze-
snych Puław, które pretendują do pozostania centrum 
kultury i nauki w regionie.   

Źródło inspiracji
Powiedzieć, że oferta wydarzeń kulturalnych w Pu-
ławach jest bogata, to nic nie powiedzieć. W mieście 
dzieje się wiele, a garnituru znakomitych imprez może 
pozazdrościć Puławom wiele innych miast, nie tyl-
ko w Polsce, ale i całej Europie. Warsztaty muzyczne, 

koncerty, festiwale, przeglądy oraz eventy plenero-
we ściągają rzesze wielbicieli artystycznych przed-
sięwzięć najwyższej klasy. Szczególną uwagę warto 
zwrócić na te, które wpisują się do kanonu najcie-
kawszych w kraju. Organizatorzy Festiwalu Książki na 
przekór regresji czytelnictwa zachęcają do odkrywa-
nia uroków literatury, warsztatu pisarskiego, wspa-
niałości języka polskiego i odwiedzania miejskich 
bibliotek. Służą temu m.in. spotkania z uznanymi 
pisarzami, warsztaty czytelnicze, zabawy literackie 
i promocje wartościowych tytułów. Międzynarodowe 
Warsztaty Jazzowe, które odbywają się w Puławskim 
Ośrodku Kultury „Dom Chemika” (notabene ośro-
dek jest areną licznych wydarzeń i spotkań kultural-
nych) są najstarszym tego typu projektem w Polsce. 
Swój kunszt muzyczny jazzmani szlifują pod okiem 
mistrzów światowej sławy, a publiczność ma wyjąt-
kową okazję do wysłuchania koncertów świetnych 
artystów i udziału w wieczornych jam sessions. Ory-
ginalną inicjatywą jest Festiwal Artywacje, pomyśla-
ny jako kulturalne wyzwanie i możliwość nie tylko 
odbierania, ale także kreatywnego tworzenia sztuki 
w różnych jej formach i stylach. 

ROBERT SZEWCZYK



Wszystkie strony ŚWiata
Tak nazywa się znany wielu melomanom puławski fe-
stiwal muzyczny, który już po raz siódmy rozpocznie 
się w Puławach (18 listopada br.). Przez 10 dni muzycz-
nego święta odbywać się będą niebanalne, odkrywcze 
koncerty – „mosty między muzyką poważną, jazzową 
i tradycyjną”. Wybitne dzieła w nowatorskich interpre-
tacjach, przekraczanie granic – i tych geograficznych, 
i tych gatunkowych, eksploracja nieznanych muzycz-
nych terytoriów – z pewnością będzie zaskakująco 
i niebanalnie. Jak co roku przybędą znamienici twórcy, 
wielkie orkiestry i kompozytorzy, wszak impreza ma 
już swoją renomę i cieszy się zainteresowaniem duże-
go grona odbiorców – wielu warszawiaków specjalnie 
przyjeżdża na festiwalowe koncerty. Prawdziwą gratką 
są prawykonania, w trakcie poprzednich edycji publicz-
ność miała przyjemność wysłuchania po raz pierwszy 
kompozycji m.in. Włodka Pawlika, Janusza Grzywacza 
i Marcina Partyki. W tym roku festiwal zakończy prawy-
konanie utworu „Migot” na orkiestrę kameralną (2016) 
Nikolet Burzyńskiej. 
O tak, Puławy potrafią zaskoczyć!
 

Urząd Miasta Puławy 
24-100 Puławy, ul. Lubelska 5, 
tel. +48 81 880 45 34, faks +48 81 880 45 02
um@um.pulawy.pl, www.um.pulawy.pl
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POWIEW WAKACJI
W srODKU ZIMY!

OFERTY WYJAZDÓW POLSKICH I ZAGRANICZNYCH

GIEŁDA PODRÓŻNICZA – PROMOCJE I RABATY 

SPOTKANIA Z PODRÓŻNIKAMI

SCENA KULTURY – WYSTĄPIENIA, KONKURY, PREZENTACJE 

FESTIWAL PODRÓŻNICZY „ŚLADAMI MARZEŃ” 

TOUR SALON 2017
Powiew lata w środku zimy

17-19 lutego 2017

Strefa Pasji będzie czynna od piątku do niedzieli, 
od 17 do 19 lutego 2017 r. Lutowy termin TOUR 
SALONU daje lepsze perspektywy dla wszystkich 
podróżników. Znajdziemy tu już gotowe oferty i pr-
zygotowane katalogi wyjazdów po Polsce i zagranicy 
na najbliższy sezon wakacyjny, majówkę czy coraz 
bardziej popularne wyjazdy na Wielkanoc. Podc-
zas ,,Giełdy podróżniczej” kupimy wycieczki z ra-
batami. W Strefie Pasji czekać na nas będą liczne 
konkursy, a także warsztaty i prelekcje, które będą 

źródłem praktycznej wiedzy. Na Scenie Kultury spot-
kamy Szymona Radzimierskiego, 10-letniego małego 
podróżnika, który swoje przygody opisuje na blogu 
i w książkach. Po raz piąty odbędzie się Festiwal 
Podróżniczy „Śladami Marzeń”. Piąta edycja festiwa-
lu skupi wokół siebie osoby ceniące podróżowanie 
bliskie i dalekie i będzie okazją do bliższego pozna-
nia mieszkańców odwiedzanych miejsc, zwyczajów 
i kultury.  Nowością będzie poświęcenie festiwalowej 
części podróżom po Polsce!

Na targach turystycznych TOUR SALON 2017 znajdziemy inspiracje do wyjazdów – od krótkich 
wypraw za miasto po wakacyjne wojaże czy świąteczne weekendy. Spotkamy też znanych 
podróżników. 
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RoweRem 
po mazowszu zachodnim

Mazowsze najczęściej kojarzy się z płaską, monotonną równiną, która nie ma zbyt wiele do 

zaoferowania turyście. Tymczasem jest to fascynująca kraina, bogata w intrygujące zabytki. 

Zwłaszcza zachodnia część regionu – okolice Płocka – potrafi zadziwić, a miejscami wprawić   

w zachwyt. Najlepiej odkrywać ją na rowerze.

Malownicza skarpa wiślana, z której można podzi-
wiać przepiękną krainę, cudownie kameralna doli-
na Skrwy – miejsce o niepospolitej urodzie, a przy 
tym ciche i spokojne, czy w końcu Pojezierze Go-
stynińskie, gdzie wśród lasów i wydm kryje się kil-
kadziesiąt polodowcowych jezior, tworząc miniatu-
rową wersję Mazur, zabytkowe pałace w Sannikach 
czy Nowym Duninowie, mnóstwo drewnianych 
kościołów, zagubione wśród podmokłych polde-
rów olęderskie wioski czy też pocztówkowo sielski 
skansen w Sierpcu. Wszystko leży w promieniu 50 

kilometrów od Płocka – czyli w zasięgu jednodnio-
wej wycieczki. 
A do tego zabytkowe miasto – niezwykle ma-
lownicza, zapomniana stolica Polski (tak, tak, 
o Gnieźnie czy Poznaniu ktoś pamięta, ale o Płoc-
ku?), z niezrównanym – jak na nasze niziny – wi-
dokiem na dolinę Wisły. Wyróżniają się też lo-
kalne zabytki – katedra z pamiątkami i słynnymi 
romańskimi drzwiami (niestety tylko kopią), po-
zostałości zamku, w którego wnętrzach znalazło 
siedzibę Muzeum Diecezjalne, zachowany układ 

starego miasta z przestrzennym rynkiem. Zachwyca Mu-
zeum Mazowieckie, którego wystawa poświęcona sztu-
ce secesyjnej, to absolutnie najpiękniejsza kolekcja dzieł 
sztuki z tego okresu w Polsce. Warto zobaczyć „Mała-
chowiankę” – najstarszą w kraju działającą nieprzerwa-
nie od XII wieku szkołę, w której podziemiach urządzono 
rezerwat archeologiczny, a także katedrę Mariawitów.
Tuż na południe od miasta rozpościera się zalesiony frag-
ment krajobrazu polodowcowego, nazywany Pojezierzem 
Gostynińskim. Kraina idealna do wypoczynku, błogiego 
leniuchowania nad wodą, ale też bardziej aktywnych dzia-
łań. Najprzyjemniej zwiedzać ją na rowerze – sieć szlaków 
rowerowych jest dość pokaźna, a infrastruktura – bardzo 
dobra. Obowiązkowo trzeba też zajrzeć do Sierpca. Miasto 
ma kilka zabytków, ale nie robią one większego wrażenia, 
choć bez wątpienia mogą zainteresować. Ale już położo-
ny na jego obrzeżach skansen należy do najpiękniejszych 
w całej Polsce. Nie ma też zwiedzania Mazowsza bez choć-
by odrobiny Chopina. Jednym z miejsc, które leży na szlaku 
słynnego kompozytora, są Sanniki, gdzie warto zobaczyć 
pięknie odnowiony pałac Pruszaków i bodaj najbardziej 
oryginalny pomnik geniusza.
Ze wszystkich miejsc, jakimi zachodnia część Mazowsza 
potrafi zaskoczyć przyjezdnych, bez wątpienia najpiękniej-
sza jest jednak dolina Skrwy. Wcięta głęboko w moreno-
wą wysoczyznę, ze wspaniałymi meandrami, cichymi pa-
stwiskami nad spokojnie toczącą się wodą, z młynami. Ze 
stromych krawędzi jej brzegów roztaczają się wspaniałe 
widoki – jedne z najładniejszych na Mazowszu. Wystarczy 
tylko wsiąść na rower  i ruszać!

Podróż po urokliwych terenach Mazowsza ułatwi Wam bez-
płatny przewodnik rowerowy Płockiej Lokalnej Organizacji 
Turystycznej pt.: „Rowerem po Mazowszu Płockim” ,do-
stępny w IT Płock, który sfinansowany został ze środków 
Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Skansen w Sierpcu

Płock – rynek

Pomnik Chopina w Sannikach 

Wzgórze Zamkowe w Płocku

paweł Klimek
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Święta Bożego NarodzeNia 

CzeChaCh
Wigilia i Święta Bożego Narodzenia są esencją starych obyczajów i wyjątkowymi dniami 

w roku. Wszak to okazja nie tylko do zaproszenia najbliższych, złożenia serdecznych życzeń, 

ale i spotkania przy stole, na którym królują wyjątkowe potrawy. A jak świętują Czesi, nasi 

południowi sąsiedzi?

Imprezy śwIętomarcIńskIe, 
czylI událostI st. martIn
Tradycja świętomarcińska w Czechach sięga XVIII wie-
ku. W Dniu Świętego Marcina (11 listopada) leje się 
strumieniami młode wino i piecze gęsina (podawana 
zazwyczaj z czerwoną duszoną kapustą, jabłkami oraz 
knedlami lub kluseczkami ziemniaczanymi). 

Nie ma chyba miasta ani wsi w Czechach, gdzie nie od-
bywałby się świętomarciński festyn. Targi rzemiosł, in-
scenizacje historyczne, koncerty i zabawy odbywają się 
na rynkach i placach, a degustacje win w zabytkowych 
piwnicach i piwniczkach, m.in. w Uherskim Hradištie, 
sercu regionu winiarskiego Slovacko, Mikulovie i Val-
ticach na południowych Morawach, tudzież w Hradec 
Králové, jednym z najstarszych miast czeskich. Niewąt-

pliwie warto wybrać się do któregoś z zabytkowych 
zamków i pałaców, by świętować w historycznej sce-
nografii. Na przykład w barokowym pałacu, wpisanym 
razem z Ogrodem Kwiatowym na listę UNESCO, w mie-
ście Kroměříž na Morawach Wschodnich odbędzie się 
słynny Festiwal Świętomarciński, któremu towarzyszyć 
będą jarmarki farmerskie. Koniecznie trzeba zajść do 
pałacowych piwnic winnych i spróbować tutejszych 
win mszalnych, których tradycja produkcji sięga 735 lat. 

JarmarkI bożonarodzenIowe, 
czylI vánoční trhy
Jarmarki nastrajają świątecznie wszystkie zmysły: pach-
nie grzane wino i pierniki, rozbrzmiewają kolędy, błysz-
czą choinkowe światełka, a nastrój jest radosny. 

W oczekiwaniu na Boże Narodzenie warto wybrać się 
do Pragi na największy jarmark czeski, który już 26 listo-
pada otworzy swoje podwoje na Rynku Starego Miasta. 
Na gości czekać będzie wiele świątecznych niespodzia-
nek oraz stoiska z ozdobami choinkowymi, szopkami, 
drewnianymi zabawkami, biżuterią, miodem pitnym 

Jarmark świąteczny na praskiej Starówce

Dzień Świętego Marcina
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i wieloma przysmakami. Podobnie będzie w Brnie, gdzie 
na placu Wolności i placu Morawskim jarmarki rozpocz-
ną się 27 listopada, a że jesteśmy na Morawach, nie 
może zabraknąć smakowitych frgali – okrągłych ciast 
z nadzieniem serowym lub owocowym. I tak możemy 
peregrynować przez całe Czechy, od jarmarku do jar-
marku: w Czeskim Krumlovie zachwyci żywa szopka 
betlejemska, w skansenie wołoskim w Rožnovie pod 
Radhoštěm zakupimy tradycyjne wyroby rzemieślnicze 
i zapoznamy się z miejscowymi zwyczajami, w scenerii 
słynnego zamku Karlštejn odbędzie się jarmark histo-
ryczny, zaś w pałacu Loučeň w pobliżu Pragi będzie 
można zobaczyć chrzest największego wieńca adwen-
towego w Czechach. 

szopkI betleJemskIe, czylI betlem 
Tradycje rzemieślnicze budowy szopek w Czechach 
sięgają XVI w. i bywa, że przechodzą z ojca na syna. 
Na przykład w miejscowości Třešť w regionie Vysočina 
kilka rodzin zajmuje się szopkarstwem już od ponad 
dwustu lat. 

Ruchoma szopka zbudowana ponad sto lat temu przez 
Jana Probošta, Josefa Kapuciána i Josefa Frimla w Tře-
bechovicach pod Orebem została uznana za zabytek 

kultury narodowej. Precyzyjna konstrukcja składa się 
z ponad dwóch tysięcy rzeźbionych elementów! Eks-
pozycja kilkuset szopek pochodzących z różnych regio-
nów Czech w tamtejszym Muzeum Szopek jest znaną 
atrakcją turystyczną. Czeskie arcydzieła szopkarskie 
wykonane z kryształu, piernika, drewna, papieru lub ze 
słomy znane są na całym świecie. Ot, choćby ruchoma 
szopka ludowa Krýzovy jesličky w mieście Jindřichův 
Hradec, dzieło mistrza pończoszniczego Tomasza Krýzy 
(1838-1918), która została wpisana do Księgi rekordów 
Guinnessa, składa się z około 1400 figurek i była two-
rzona przez ponad 60 lat! Raz na pięć lat odbywa się 
tu międzynarodowa wystawa konkursowa „O nożyk To-
masza Krýzy”, a prace rzeźbiarzy są wystawione w Mu-
zeum Ziemi Jindřichohradeckiej. Wielbiciele tej dziedzi-
ny sztuki koniecznie powinni zobaczyć również zbiór 
szklanych szopek w Muzeum Mostu Karola w Pradze, 
odwiedzić Muzeum Szopek w Karlštejnie, gdzie znaj-
duje się między innymi kukiełkowa Szopka Królewska, 
i zachwycić się kryształową szopką w pałacu w Pardu-
bicach.

śwIąteczne tradycJe, 
czylI vánoční tradIce
Zanim rozbłyśnie pierwsza gwiazdka i Czesi zasiądą do 
wigilijnej wieczerzy, starają się pościć calutki dzień, bo 

Ponadstuletnia ruchoma szopka w Třebechovicach pod Orebem

 Frgale – okrągłe ciasta z nadzieniem serowym lub owocowym
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kto wytrwa, co nie jest łatwe, gdyż domostwo wypeł-
niają apetyczne zapachy świątecznych potraw, zobaczy 
złote prosiątko, a to przecież bardzo dobry omen. 

Jedno nakrycie zostawia się zwyczajowo dla niespodzie-
wanego gościa, a pod talerze wkłada łuski karpia, żeby 
przez cały nadchodzący rok panował dostatek. Zgodnie 
z dawnym przesądem nie należy odchodzić od wigilij-
nego stołu, gdyż ten, kto wstanie przed ukończeniem 
posiłku, nie dożyje następnych świąt… Oczekiwanie na 
prezenty od Jezuska skracają kultywowane od wieków 
zabobony, dziś traktowane z przymrużeniem oka. Pan-
ny rzucają bucikiem – jeżeli upadnie noskiem w stronę 
wyjścia, ślub w nadchodzącym roku gwarantowany. 
Miłość zapewni pocałunek skradziony pod jemiołą 
(otrzymaną w prezencie, a nie kupioną). O tym zaś, czy 
będziemy zdrowi, dowiemy się, krojąc po Wigilii jabł-
ko, jeśli gniazdo nasienne układa się w pięcioramienną 
gwiazdę, choroba ominie domowników, a jeżeli w krzy-
żyk… o, to już gorzej.

potrawy śwIąteczne, 
czylI vánoční pokrmy
Czym pachnie Wigilia? Suszonymi grzybami oczywi-
ście. A że zwyczajowo uroczysta kolacja w tym dniu 
jest bezmięsna, nie może zabraknąć zapiekanej kaszy 
z grzybami (czes. houbovy kuba). Kuba, szczególnie po-
pularna w południowych Czechach, składa się dwóch 
podstawowych składników: kaszy pęczak i suszonych 
grzybów. Zdrowa i syta kasza w połączeniu z grzybami 
smakuje doskonale, a co równie ważne, ta potrawa jest 
bardzo łatwa w przyrządzaniu. Smażony karp zajmuje 
poczesne miejsce wśród tradycyjnych wigilijnych po-
traw, wiedzą to Polacy, wiedzą także Czesi. Żeby było 
bardziej po czesku: usmażonego karpia należy skropić 
cytryną i zjeść wraz z sałatką ziemniaczaną (czes. bram-

borový salat) – to w kraju nad Łabą wigilijny zestaw 
obowiązkowy. Zwyczaj podawania na Wigilię sałatki 
ziemniaczanej przywędrował do Czech z Wiednia po-
nad wiek temu, ale sposób jej przygotowania znany był 
już o wiele wcześniej. Zgodnie z czeskim zwyczajem na 
święta powinno się upiec przynajmniej siedem rodza-
jów ciastek, tzw. cukroví. Oczywiście są wzorcowe prze-
pisy, ale każda rodzina ma swoje sekretne receptury na 
sporządzanie bożonarodzeniowych smakołyków, a na 
stołach piętrzą się ciasteczka imbirowe, waniliowe lub 
orzechowe rogaliki, koszyczki, kulki, gniazda os i niedź-
wiedzie łapki.

 Smażony karp z sałatką ziemniaczaną

Tradycyjne czeskie wypieki świąteczne 

 
www.holidayinfo.cz/zima

Informacje turystyczne o Czechach
www.czechtourism.com 
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Jedź, prześpiJ 
się i  zwiedzaJ

Na Europejskim Szlaku Zamków i Pałaców na Dolnym Śląsku 

czeka aż szesnaście obiektów nieustępujących urodą i ofertą tym 

z zachodniej części naszego kontynentu. 

anna Kłossowska
Zamek Czocha
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Tak też i uczyniłam. W piątek o pierwszej po południu 
wsiadłam do pociągu i przed piątą byłam już w sto-
licy Dolnego Śląska. Po zapadnięciu ciemności, bo 
te jesienią szybko kryją ziemię, przekraczałam próg 
pałacu Krobielowice – pierwszego z  szesnastu na 
Europejskim Szlaku Zamków i Pałaców. Cisza płyną-
ca z otaczającego go parku była tak głucha, że nie-
mal dzwoniła mi w uszach, więc dla komfortu wier-
ciłam się w  cudownie trzeszczącym, starym łożu. 
Antyki, niekiedy podrasowane, zdobią wszystkie 
pokoje hotelowe renesansowo-barokowego obiektu. 
Nocą jego korytarzami suną dwa duchy – tajemni-
czej, rudej dziewczynki i  feldmarszałka pruskiego, 
Gebharta Leberehta von Blüchera, który w  zamian 
za przechylenie szali zwycięstwa na korzyść wojsk 
koalicji w  bitwie pod Waterloo otrzymał właśnie te 
podwrocławskie włości. Dostał też Wielki Krzyż Że-
lazny, który od jego nazwiska był potem określany 
jako Blücherstern. 

Na zamku w Kliczkowie, który gościom luksusowe-
go hotelu oferuje relaksację w tutejszym SPA i menu 
godne gwiazdki Michelina, goniłam za lisem. Tyle że 

w przeciwieństwie do innych uczestników Hubertusa 
nie na koniu, lecz z  nowo nabytym aparatem. I  tak 
trafiłam na cmentarz koni, dziś praktycznie wspo-
mnienie po nim, bo pozostały trzy nagrobki, z  cze-
go jeden rozbity pociskami kałasza armii naszych 
„przyjaciół-wyzwolicieli”. 

Sherlockiem Holmesem poczułam się na 700-letnim 
zamku w Międzylesiu, który wraz z barokowym pała-
cem tworzy kompleks hotelowo-konferencyjny. Mu-
siałam tu rozwiązać arcytrudną zagadkę kryminalną, 
a  potem jeszcze wydostać się z  escape room – to 
dwie z wielu atrakcji, jakie przyciągają korporacyjną 
i zagraniczną klientelę. 

Pałac w  Kamieńcu Ząbkowickim odwiedziłam ze 
względu na niezwykłą kobietę, która była jego wła-
ścicielką. Otóż księżniczka niderlandzka Marianna 
Orańska, żyjąc w XIX w., ośmieliła się rozwieść z mę-
żem za jego zdrady, a  w  społecznej pamięci pozo-
stała jako Dobra Pani, bo wsparła region działalno-
ścią społeczno-ekonomiczną, budując drogi, huty 
i inwestując w wieś. Mimo że wojska radzieckie i ten Fo
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Pałac w Krobielowicach
Zamek Kliczków

Zamek w Międzylesiu Zamek w Kamieńcu Ząbkowickim

zabytek zdewastowały, a  dzieła dokończyli rodacy, 
wywożąc marmury i kolumny do odbudowującej się 
po powstaniu Warszawy, teraz monumentalny, neo-
gotycki obiekt znów zachwyca. 

Na dziedzińcu położonego na wygasłym wulkanie, 
średniowiecznego zamku Grodziec z  trudem po-
wstrzymałam się od skosztowania bulgoczącego 
w  wielkim garze bigosu. Warzyła go grupa znajo-
mych, która od lat spędza pośród po części nie-
odbudowanych murów Sylwestra... jesienią, bo na 
końcu roku nie ma czasu. Duszą towarzystwa i „siłą 
motoryczną” licznych imprez, jak Legnicko-Brzeski 
Turniej Rycerski o Srebrny Pierścień Kasztelana czy 
Międzynarodowe Biesiady Zespołów Kresowych, był 
przez lat 14 tutejszy kasztelan Zenon Bernacki. Nie 
będzie łatwo jego następcy dorównać mu kroku.

Pod zamkiem Grodziec, w  strasznych chaszczach, 
odkryłam ruinę pysznego ongiś pałacu. Po prze-
pastnych komnatach biega teraz wychudzony bokser 
stróża. Pałac należał niegdyś do zamkowych włości. 
Być może ktoś sypnie groszem na jego renowację 

i powiększy on liczbę obiektów na Europejskim Szla-
ku Zamków i Pałaców, który za sprawą jego spiritus 
movens, Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, po-
winien wkrótce rozszerzyć się poza granice regionu.

Pałac Leśnica

Zamek Topacz

Pałac Marianny Orańskiej – Kamieniec Ząbkowicki

Zamek MiedzylesiePałac Łomnica Zamek Bolków Zamek Książ

Zamek Grodziec

Zamek Czocha

Zamek Chojnik

Pałac Staniszów

Zamek Kliczków

Legnica
Zgorzelec

Wrocław

Wałbrzych

Kłodzko

C H O J N I K Ł O M N I C A

B O L K Ó W

S T A N I S Z Ó W

C Z O C H A

G R O D Z I E C

K L I C Z K Ó W

K S I Ą Ż

L E Ś N I C A  

ZAMEK TOPACZ

KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

M I Ę D Z Y L E S I E

www.szlakzamkowipalacow.eu
www.zamek-bolkow.info.pl
www.chojnik.pl
www.zamekczocha.com
www.grodziec.com
www.palacmarianny.com.pl
www.kliczkow.com.pl
www.ksiaz.walbrzych.pl
www.zamek.wroclaw.pl
www.palac-lomnica.pl
www.zamekmiedzylesie.pl
www.palacstaniszow.pl
www.zamektopacz.pl

Zamek Grodziec Zamek Chojnik

Pałac w  Łomnicy Zamek Książ
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stylu. Po 80 latach ekskluzywny ośrodek wpisany do rejestru zabytków ja-
ko obiekt o szczególnym znaczeniu dla historii polskiej architektury nadal 
króluje w żegiestowskim zdroju, oczywiście już w nowoczesnej aranżacji. 
Szykowna bryła budynku wyróżnia się charakterystycznym cylindrycznym 
aneksem. Tarasy widokowe pozwalają podziwiać uroki krajobrazu, a uroz-
maicone zagospodarowanie okolicy zachęca do aktywnego wypoczynku.

Na zdrowie! 
Oferta ośrodka nawiązuje do przedwojennych tradycji i  spełnia ocze-
kiwania współczesności. Do dyspozycji gości są komfortowe pokoje, 
bezprzewodowa sieć łączności i  telewizja satelitarna. Klasyczną ofertę 
sanatoryjną uzupełniają i  rozszerzają różnorodne propozycje zabiegów 
rehabilitacyjnych, leczniczych, SPA&Wellness oraz atrakcyjne oferty 
specjalne, na przykład świąteczna, w ramach której goście w dniach 23- 
-27.12 mogą m.in. korzystać z basenu, hydromasażu, sauny fińskiej, łaźni 
parowej, jacuzzi, groty solnej, pijalni wód i wielu innych przyjemności. 
Nie wspominając o  uroczystej bankietowej kolacji wigilijnej, a  także 
zabawie przy ognisku w góralskiej wiacie.  

Pobyt w  ośrodku „Wiktor” gwarantuje podreperowanie zdrowia, wypo-
czynek, relaks… i to w jakim stylu!    

Po prostu odpocznij sobie: www.wiktor.cechini.pl     

Walory lecznicze wód mineralnych opisane w połowie XIX 
w. stały się podwaliną popularności tej beskidzkiej osady. 
Wkrótce powstały pierwsze zakłady zdrojowe i pensjonaty, 
a  kąpielisko posadowione na lesistych zboczach Skałki 
i  Zubrzego Wierchu wypełniły tłumy kuracjuszy, popija-
jących prozdrowotne wody, sycących oczy malowniczymi 
pejzażami i cieszących się kojącym klimatem miejscowości. 

I tak jest do dzisiaj. 
Dobry klimat, ikoniczna architektura
Gdy w 1936 r. sanatorium „Wiktor” otworzyło swoje podwo-
je, wnet okrzyknięto je perłą Żegiestowa oraz symbolem 
moderny. Rzeczywiście budynek został zaprojektowany 
przez świetnych lwowskich architektów – prof. Jana Ba-
gieńskiego i  Zbigniewa Wardzała – w  iście nowatorskim 

„Wiktor” – najlepszy adres w Żegiestowie 
Żegiestów-Zdrój usytuowany nad zakolami Popradu, w urokliwym otoczeniu parku krajobra-
zowego, jest jednym z najbardziej urokliwych uzdrowisk Beskidu Sądeckiego. Właśnie tu, u nasady 
półwyspu Łopata Polska otoczonego z trzech stron rzeką, wznosi się wyjątkowy ośrodek sanatoryj-
no-wypoczynkowy „Wiktor”.

Wykaz zabiegów oferowanych 
w Sanatorium „Wiktor” Cechini

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

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

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

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

Peloidoterapia:
•	 zawijania	borowinowe,
•	 kąpiel	borowinowa.

Sanatorium Uzdrowiskowe „Wiktor” Cechini
33-370 Żegiestów-Zdrój, Łopata Polska 24

Recepcja: +48 18 471 72 68, Rezerwacja: +48 
18 471 72 51

e-mail: rezerwacja@cechini.pl, www.wiktor.cechini.pl

robert Szewczyk

Dostępna w pijalni „Wiktora” woda lecznicza „Zofia”  
ma unikalny w skali kraju skład chemiczny  
– zawiera 240 mg/l magnezu oraz 6,1 mg/l żelaza.



Polonusem 
na zimowy wyPoczynek

Zdaniem synoptyków, zima 2016-2017 będzie długa i śnieżna. Zacierając z radości 

ręce, planujemy już wymarzone urlopy i weekendowe wypady. Również do polskich 

kurortów na południu kraju. Połączenia Polonusa pomogą zrealizować niejedno 

z tych marzeń.

Polonus oferuje regularne kursy autobusowe z War-
szawy do Szklarskiej Poręby, Kudowy-Zdroju, Za-
kopanego, Krynicy-Zdroju i Ustrzyk Dolnych. Dzięki 
przystankom we Wrocławiu, Jeleniej Górze, Kłodzku, 
Krakowie czy Rzeszowie dojedziemy nimi wygodnie 
i niezbyt drogo w każdy niemal zakątek Sudetów 
i Karpat. Nie tylko na kilka dni urlopu, ale również na 
weekend czy wybraną imprezę. Przecież zima to nie 
tylko białe szaleństwo, ale również szereg wydarzeń 
kulturalnych i sportowych, w których warto wziąć 
udział.

1. Trasa: WarszaWa – szklarska Poręba
Kursy – tam: 2200 a 0810; z powrotem: 2030 a 0650

Na trasie: Wrocław i Jelenia Góra
Malownicza Szklarska Poręba jest bramą do Karko-

noszy i Gór Izerskich. Na stokach widokowej Szreni-
cy (1362 m) kręcą się wyciągi, a wśród tras zjazdo-
wych jest jedna z najdłuższych w Polsce nartostrad 
– „Lolobrygida”. Prowadzi spod odkrytego szczytu 
do miasteczka. Liczy 4400 m długości i pokonuje 602 
m różnicy poziomów. Jakby w kontraście do popular-
nych wśród amatorów białego szaleństwa Karkonoszy  
Góry Izerskie wabią ciszą, spokojem, niemal dziewiczą 
naturą. Skromnie zagospodarowane, należą do rzad-
kich rejonów na świecie, w których światła elektryczne 
nie rozjaśniają nocy. Są więc idealnym miejscem do 
obserwowania nieba podczas romantycznych space-
rów. Położona u ich podnóża Polana Jakuszycka jest 
mekką miłośników narciarstwa biegowego. Na koniec 
sezonu odbywa się tam słynny, otwarty dla amatorów, 
międzynarodowy Bieg Piastów. Zdobyte punkty liczą 

się do klasyfikacji Worldloppet, przyciągając do wyści-
gu sportową czołówkę narciarzy-biegaczy (najbliższa 
edycja: 3-5 marca 2017; www.bieg-piastow.pl). Korzy-
stając z połączeń z Jeleniej Góry, dotrzemy do konku-
renta Szklarskiej Poręby – Karpacza, oraz do wielu in-
nych stacji w Kotlinie Jeleniogórskiej. Zaś w Cieplicach, 
usytuowanych na peryferiach Jeleniej Góry, połączymy 
wypoczynek z zabiegami dla zdrowia i urody.

2. Trasa: WarszaWa – kudoWa-zdrój
Kursy – tam: 0815 a 1835; z powrotem: 0835 a 1855

Na trasie: Wrocław, Kłodzko, Duszniki-Zdrój i Polani-
ca-Zdrój
Kudowa, Duszniki i Polanica są gwiazdami pierwszej 
wielkości w konstelacji kurortów Kotliny Kłodzkiej. 
Nie oznacza to wcale, że pobyt w nich ogranicza się 
jedynie do popijania wód mineralnych i leczenia do-
legliwości. Te piękne miejscowości z zabytkowymi 
obiektami i długimi tradycjami leczniczymi tętnią 
życiem. Są w nich restauracje, kawiarnie, dyskoteki 
i SPA. W pobliżu działają niewielkie, acz dobrze zna-
ne amatorom białego szaleństwa stacje narciarskie, 
choćby w Zieleńcu czy na stokach Czarnej Góry. Ba, 
można stąd wyruszyć na długie zimowe wycieczki 
i zdobyć potężny Śnieżnik albo przejść się spacerem 
na Wielką Sowę, by ze zbudowanej niegdyś ku czci 

Bismarcka kamiennej wieży popatrzeć na zasypany 
śniegiem świat. Zajrzeć do Jaskini Niedźwiedziej albo 
zwiedzać imponujące bastionowe twierdze wzniesio-
ne w czasach pruskich w Kłodzku i Srebrnej Górze. 
Korzystając z autobusów Polonusa, dotrzemy do sto-
licy Dolnego Śląska – Wrocławia. Obejrzymy słynną 
Panoramę Racławicką albo udamy się na koncert do 
Hali Stulecia, która w Sylwestra zamieni się w naj-
większy w Polsce klub disco. Pod jej kopułą odbędzie 
się bodaj najhuczniejsza w Polsce noworoczna zaba-
wa. Przy muzyce z lat 80. i 90., w imponującej świetl-
nej scenografii z efektami laserowymi i teledyskami 
gwiazd muzyki pop z niezwykłymi wizualizacjami, 
wyświetlanymi na największym w kraju ekranie mul-
timedialnym (początek: 31 grudnia, godz. 2000;  
www.halastulecia.pl).

3. Trasa WarszaWa – zakoPane
Kursy: tam: 0730 a 1545; z powrotem: 830 a 1700

Na trasie: Kraków, Myślenice, Nowy Targ 
Dojazd do Zakopanego otwiera przed mieszkańcami 
centralnej Polski bajeczny podtatrzański świat. Nie 
tylko otoczone legendą, więc siłą rzeczy zatłoczone 
Zakopane, ale również cieszące się nie mniejszą po-
pularnością Białkę i Bukowinę Tatrzańską, kameralne 
Murzasichle, Małe Ciche, czy niezbyt odległe od Za-

PaWeł Wroński

Schronisko na Szrenicy, Karkonosze, Szklarska Poręba Kościół Wang w Karpaczu

 Dom Zdrojowy w Polanicy-Zdroju Fontanna Multimedialna przy Hali Stulecia w Wrocławiu
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kopanego wioski rozsiane u stóp Gorców i Pienin. 
Otwarcie kąpielisk termalnych w Białce, Bukowinie, 
Szaflarach, Ludźmierzu i przy hotelu „Kasprowy” 
w Zakopanem poszerzyło możliwości après-ski o cie-
płe kąpiele, których jeszcze niedawno mogliśmy zażyć 
dopiero za słowacką miedzą. Zimowy wypoczynek na 
Podtatrzu to także niezapomniane wrażenia z przykry-
tych czapami śniegu przepięknych drewnianych ko-
ściołów gotyckich w Dębnie Podhalańskim, Harklowej 
czy Łopusznej. Widoki na zamki w Niedzicy i Czorsz-
tynie, zastygłe na brzegach skutego lodem Jeziora 
Czorsztyńskiego w oczekiwaniu wiosny. To także szan-
sa na wizytę w stolicy Podhala w momencie, gdy cały 
świat zwraca oczy na Zakopane – podczas kolejnej 
edycji prestiżowych zawodów sportowych zaliczanych 
do Pucharu Świata w Skokach Narciarskich (20-22 
stycznia 2017; www.worldcup-zakopane.pl). To wyda-
rzenie dużego kalibru cieszy się świetnymi recenzjami 
w kraju i na świecie, a towarzyszą mu liczne imprezy 
ze smakiem i folklorem w tle. Preferujących atrakcje 
kulturalne zainteresuje zapewne Festiwal Kolęd, Pasto-
rałek i Pieśni Bożonarodzeniowych, który odbywa się 
w Zakopanem na przełomie grudnia i stycznia, oraz 
bogaty repertuar Teatru im. Stanisława Ignacego Wit-
kiewicza. Kursy autobusów Polonusa to także alterna-

tywa wobec kolei i własnego samochodu, by dotrzeć 
do Krakowa i obejrzeć misternie wykonane przez arty-
stów i rzemieślników szopki bożonarodzeniowe.

4. Trasa: WarszaWa – krynica-zdrój
Kursy: tam: 800 a 1700 i 2030 a 05:35; 
z powrotem: 910 a 1755 i 1900 a 0420

Na trasie: Tarnów, Nowy i Stary Sącz, Rytro, Piwnicz-
na-Zdrój, Żegiestów-Zdrój i Muszyna (postoje w ko-
lejnych podbeskidzkich uzdrowiskach tylko podczas 
kursów nocnych)
W klimacie Krynicy splata się urok starego, pełnego 
zabytkowych budowli uzdrowiska z nowoczesną infra-
strukturą wypoczynkową. Symbolem tej dawnej Kryni-
cy jest deptak z Muzeum Nikifora, nowej – luksusowe 
SPA prowadzone pod szyldem Dr Irena Eris. Spacerując 
po Krynicy, można się raczyć pitnym miodem na gorą-
co z pobliskiej Kamiannej, odwiedzać kawiarnie, w któ-
rych bywał niegdyś Jan Kiepura, a także dystyngowane 
gwiazdy ekranu z okresu II Rzeczypospolitej. Sportowe 
ambicje można realizować na stokach Jaworzyny Krynic-
kiej lub w pobliskich ośrodkach Dwie Doliny (bo wyciągi 
na grzbiet prowadzą zarówno z Wierchomli Małej, jak 
i Szczawnika) albo na Obidzy koło Piwnicznej. W oko-
licy zachowało się sporo używanych dziś jako kościoły, 

dawnych greckokatolickich cerkwi. Na wchodzących do 
nich spoglądają hieratyczni wschodni święci. A drew-
niane bryły tych świątyń komponują się doskonale z be-
skidzkim krajobrazem. Od nostalgicznej i sielskiej scenerii 
odbiega atmosferą impreza, którą rozpocznie się w tym 
roku krynicki grudzień. Podczas Finału Wyborów Miss 
Polski będzie można podziwiać dziewczęta konkuru-
jące o tytuł najpiękniejszej (4 grudnia 2016). Huczną 
imprezę zapowiadają gospodarze uzdrowiska w Sylwe-
stra. Oprócz zabawy nocnej obiecują szeroki wachlarz 
imprez za dnia i w nocy. Ogniska, biesiady, zawody 
sportowe, bale, koncerty. Do sztandarowych pozycji 
sylwestrowego programu należą zabawa z DJ-em na 
krynickim Deptaku, Sylwester na nartach i Wycieczka na 
Jaworzynę z mszą na szczycie (www.atrakcjekrynicy.pl).

5. Trasa WarszaWa – usTrzyki dolne
Kursy:   0845 a 1835; z powrotem: 1215 a 2150

Na trasie: także Rzeszów, Sanok i Lesko
Kursy na tej trasie obsłużą autobusy w barwach plat-
formy Super PKS, do której właśnie przystąpiła spółka 
Polonus S.A. Nie zmieni to w żadnym wypadku stan-
dardu usług Polonusa, ale poszerzy jego ofertę, na 
przykład o nowe możliwości zakupu biletów. Pozostaje 
jedynie odpowiedź na pytanie – czy warto zimą poje-

chać w Bieszczady? Pytanie retoryczne. Jedyne w Pol-
sce pasmo górskie należące do Beskidów Wschodnich 
odbiega bowiem krajobrazem od pozostałych frag-
mentów naszych Karpat. Stosunkowo niewielkie za-
ludnienie (poza kilkoma może miejscowościami nad 
Soliną) podsyca też i utrwala mit dzikich gór otaczają-
cy Bieszczady od lat. Nic więc dziwnego, że upodobali 
je sobie miłośnicy psich zaprzęgów i wielbiciele wy-
poczynku z dala od miejskiego gwaru. Ustrzyki Dol-
ne są centrum jednej z najlepiej zagospodarowanych 
narciarsko stref Bieszczadów. Wyciągi znajdziemy też 
w głębi gór – w Ustrzykach Górnych i Wetlinie. Tam 
także trafimy na bodaj największą atrakcję Bieszcza-
dów – do Zachowawczej Hodowli Konia Huculskiego, 
działającej pod auspicjami Bieszczadzkiego Parku Na-
rodowego w Wołosatem koło Ustrzyk Górnych. Urato-
wanie tej oryginalnej rasy koni, wywodzących się – jak 
wskazuje nazwa – z terenów ukraińskich dawnej Rze-
czypospolitej, jest zasługą naszych hodowców. Dziś 
hucuły rozprowadza się po całym świecie. Inteligent-
ne, łagodne i wytrwałe świetnie sprawdzają się w hi-
poterapii dorosłych i dzieci, nadają się też do przejaż-
dżek w siodle i furkami (www.bdpn.pl).
 
Mapa połączeń PKS Polonus oraz rozkłady jazdy 
i rezerwacja biletów: http://pkspolonus.pl

Bilety na przejazd autobusami Polonusa są dostęp-
ne przez internet. Z elektroniczną formułą wiąże się 
szereg udogodnień dla pasażerów. Po pierwsze, mo-
żemy wybierać miejsce, podobnie jak w kinie. Wolne 
fotele widoczne są na diagramie. Założenie konta 
użytkownika otwiera szerokie możliwości zarządzania 
rezerwacją, włącznie ze zmianą daty przejazdu, bez 
żadnych dodatkowych opłat. Trzeba tylko pamiętać, 
by dokonać zmiany najpóźniej na godzinę przed od-
jazdem autobusu, na który kupowaliśmy bilet.

Rynek w Krakowie

Zamek w Niedzicy Ratusz w Tarnowie Zamek w Rzeszowie

Zakopane – Krupówki Dom Zdrojowy w Krynicy-Zdroju Hodowla konia huculskiego w Wietlinie
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Dla tych, którzy mają awanturnicze serca
i dla awanturników od serca.

Narodowy Urząd Turystyczny
Republiki Dominikańskiej
Štěpánská 611/14. CZ-110 00 Praha 1, Czechy
Tel +420 222 231 078 . Fax +420 222 231 096
poland@godominicanrepublic.com GoDominicanRepublic.pl
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