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WELLNESS HOTEL BABYLON

• 4* WELLNESS HOTEL BABYLON – komfortowe zakwaterowanie,
ponad 1 000 miejsc noclegowych
• WELLNESS CENTRUM – na powierzchni ponad 1.000 m2
• indoor AQUAPARK – 4 zjeżdżalnie, 3D LASER SHOW, Świat Saun, ...
• LUNAPARK – plac zabaw z atrakcjami
• BOWLING, LASER GAME, iQPARK, 4D KINO, INDOOR ADVENTURE GOLF, ...

WSZYSTKO POD JEDNYM DACHEM!
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Drodzy Czytelnicy
Pierwszy dzień czerwca to oczywiście Dzień Dziecka. Dobrze by było
przy okazji tego święta pomyśleć, gdzie najlepiej wybrać się ze swoimi
pociechami na wakacje, tak żeby i one się nie nudziły, i żeby dorośli też mieli
szansę odpocząć. Swoje dalsze i bliższe podróże z dziećmi - do Namibii,
Chorwacji, Szwecji – opisują Anna i Krzysztof Kobusowie. Warto skorzystać
z ich bogatych doświadczeń.
Robert Szewczyk z kolei radzi, by spróbować oderwać swe latorośle
od komputera czy smartfona i wybrać się z nimi na Świętokrzyski Szlak
Przygody albo Szlak Małopolska dla Dzieci. Wspólnie spędzony czas na
łonie natury znakomicie wzmocni więzi rodzinne.
Moc atrakcji dla dzieci i dorosłych oferuje województwo podlaskie,
gdzie można popływać tratwą po Biebrzy, spotkać żubry w ich
naturalnym środowisku czy przeprawić się przez rzekę samoobsługowym
promem. Mnóstwo przygód czeka także na młodych odkrywców w
Zachodniopomorskiem. Mogą tu na przykład wziąć udział w prawdziwej
pruskiej musztrze, zagubić się w kwiatowych labiryntach, a nawet trafić do
wioski wikingów.

Bożena Miller

redaktor wydania
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Mający około 1,8 mln mieszkańców Hamburg zajmuje
drugą pozycję wśród największych niemieckich miast
(po Berlinie) i pełni wiele funkcji: ośrodka przemysłowego, centrum międzynarodowych targów, wystaw i kongresów, siedziby zarządów globalnych przedsiębiorstw,
europejskiego węzła komunikacyjnego, ośrodka uniwersyteckiego i siedziby licznych instytucji kultury.
Od IV w. w miejscu współczesnego Hamburga istniała
osada saska, która została podbita przez Karola Wielkiego. W 810 r. cesarz zbudował tu kościół, a w dwie
dekady później gród był już siedzibą arcybiskupstwa.
W 1188 r. lokowano nowe miasto, które po połączeniu
ze starym weszło w skład Hanzy.

Drugi po AmsterDAmie

W XIII w. Hamburg odgrywał ważną rolę w handlu zbożem i ugruntował swoją pozycję gospodarczą. W połowie XVI w. rozpoczęła działalność giełda, a w wieku
XVIII jedynie Amsterdam przewyższał Hamburg pod
względem wielkości i przeładunku towarów. W następnym stuleciu ten największy port Niemiec był głównym
punktem emigracyjnym do „Nowego Świata”.
Port w Hamburgu zwany potocznie „bramą na świat”
obsługuje kilkanaście tysięcy statków rocznie. Jak można wyczytać w przewodniku turystycznym: „Wszędzie
tu da się wyczuć wolność i zapach odległych krajów”.
Zakamarki portowe najlepiej oglądać z pokładu turystycznego barkasu, koniecznie też warto zwiedzić choćby jeden ze statków-muzeów i oczywiście poznać dzieje milionów europejskich emigrantów prezentowane
na wystawach w muzeum Ballinstadt.

Hamburg

Wspomnienie DAWnej Wielkości

Robert Szewczyk

Miasto nad Łabą zamieszkane przez około 1,8 mln ludzi, pod względem administracyjnym jest odrębnym krajem związkowym. I chociaż Morza Północnego nie widać
na horyzoncie, bo oddalone jest o 110 km, to Hamburg jest portem pełną gębą, nie
tylko śródlądowym, ale także morskim. Poza tym, zajmując drugą pozycję wśród
największych niemieckich miast (po Berlinie), pełni wiele innych funkcji: ośrodka
przemysłowego, centrum międzynarodowych targów, wystaw i kongresów, siedziby zarządów globalnych przedsiębiorstw, europejskiego węzła komunikacyjnego,
ośrodka uniwersyteckiego i siedziby licznych instytucji kultury.

fot. T. Olendzki
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Od lat Hamburg jest modnym kierunkiem turystycznym
– dla wszelkiej maści włóczykijów, wycieczkowiczów
i urlopowiczów stanowi swego rodzaju ziemię obiecaną. Obiecaną i spełnioną, o ile ma się odpowiedni
zasób środków płatniczych i wytrzymałość na brak snu,
bo miasto nie pozwala odetchnąć ani na chwilę.
Położone nad Łabą Wolne i Hanzeatyckie Miasto Hamburg pod względem administracyjnym jest odrębnym
krajem związkowym. I chociaż nie widać z niego Morza
Północnego, bo oddalone jest o 110 km, to Hamburg
jest pełnoprawnym portem, nie tylko śródlądowym, ale
także morskim.

Pamiętną datą we współczesnej historii Hamburga jest
24 lipca 1943 r., kiedy alianci rozpoczęli zmasowane
naloty dywanowe i zrzucili na miasto tysiące ton bomb
burzących i zapalających. W ciągu tygodnia ponad połowa budynków legła w gruzach, zginęło 55 tysięcy
ludzi. Cios był potężny, i choć po zakończeniu wojny
miasto odbudowano, a hamburski port nadal należy do
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Dorota Olendzka i Robert Szewczyk

KOLEBKA KUBY
Wakacje na Kubie kojarzą się
głównie z Hawaną i Varadero.
Aby jednak poznać prawdziwą
Kubę, trzeba pojechać do miast
położonych we wschodniej
części wyspy, gdzie wszystko
się zaczęło...

Baracoa - ciudad Primada (PiErWSZE miaSto)
Baracoa jest najstarszą hiszpańską osadą na Kubie. Konkwistador
Diego Velázquez de Cuéllar, późniejszy gubernator Kuby, 15 sierpnia 1511 r. założył tu pierwszą stolicę hiszpańskiej kolonii. To także
tutaj, w miejscu o nazwie Porto Santo, Krzysztof Kolumb wylądował podczas pierwszej podróży.
Zgodnie z tradycją odkrywca pozostawił na piaszczystych plażach
krzyż Cruz de la Parra, który obecnie znajduje się w katedrze Nuestra Señora de la Asunción. W Baracoa mieszkają liczni potomkowie rdzennych Indian Siboney, Taíno i Guanturabey, a zabytki archeologiczne kultury przedkolonialnej można obejrzeć w Muzeum
Museo Arqueológico ‚La Cueva del Paraíso’.
Baracoa leży nad Oceanem Atlantyckim, nad Bahía de Miel (Zatoką
Miód). Jest otoczona pasmem Sierra del Purial. Do miasta można dojechać wijącą się serpentynami wśród gór drogą, która jest
uznawana za jeden z siedmiu cudów kubańskiej techniki. Warto
się potrudzić, by tu dotrzeć, gdyż mieszkańcy Baracoa są pogodni
i życzliwi, uśmiech nie znika im z twarzy, no i uwielbiają tańczyć –
wszędzie i o każdej porze doby.
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GiBara - La ViLLa BLanca (BiałE miaStEcZko)
Gibara – dawne miasteczko rybackie z urokliwymi hiszpańskimi
budynkami, położone nad zatoką Gibara – dzięki izolacji zachowało oryginalny wygląd wśród malowniczych krajobrazów oraz w
funkcjonalnej i estetycznej architekturze. Mieszkańcy są przyjaźni
i dumni ze swojego miasta oraz jego historii. Założona w 1817 r.
Gibara została uznana w 2002 r. za Pomnik Narodowy.
W tym małym miasteczku odbywa się wyjątkowy Międzynarodowy
Festiwal Niedrogiego Kina (Internacional del Cine Pobre), podczas
którego filmy są wyświetlane na ścianach domów. Miasto chlubi się
również bogatymi zbiorami muzealnymi – warto odwiedzić Museo
de Arte Colonial i Museo de Historia Natural, w którym znajduje się
np. szkielet wielkiego wieloryba. Wieczorem przyjemnie jest usiąść
w jednej z zacisznych knajpek ze szklaneczką rumu i poczuć błogi
klimat miasteczka nieskażonego turystyką masową.
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HoLGuin – ciudad dE may (majoWE miaSto)
Holugin to czwarte pod względem liczby mieszkańców miasto na
Kubie. Prawa miejskie uzyskało w 1752 r. Wraz z zastępcą gubernatora przybyło tu pięciu franciszkańskich zakonników, wśród których był Antonio Joseph Alegre, znany jako Alegria. Zakonnik ten 3
maja 1790 r. wniósł na najwyższe w okolicy wzgórze Bayado krzyż,
który miał chronić mieszkańców przed zarazą, urokami i klęskami
żywiołowymi. Dziś La Loma de La Cruz jest jednym z najbardziej
rozpoznawalnych miejsc i popularnym punktem widokowym. Rokrocznie, w pierwszych dniach maja rozpoczynają się Romerias de
Mayo (Majowe Pielgrzymki), tradycyjna impreza, w której biorą
udział nie tylko mieszkańcy Holugin, ale też przyjezdni z wielu zakątków Kuby i rzesze turystów. Święto ma charakter chrześcijański,
jest więc procesja podążająca z kościoła San Isidoro na wzgórze,
ale są również barwne parady, a na zakończenie huczna fiesta –
wielka biesiada z pysznym jedzeniem i przednimi napitkami. Okolice Holugin są wręcz wymarzone na karaibskie wakacje – miasto
sąsiaduje z białymi, czystymi plażami, gajami palmowymi i bezkresnym turkusowym morzem… Viva la vida!
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ADRES REDAKCJI
02-548 Warszawa

Robert Szewczyk

ul. Grażyny 15 lok. 113–114
tel./faks: +48 22 845 58 41

z bloga...

redakcja:
tel.: +48 22 845 29 24

wOlONtArIUSZE
w NAtUrZE
„Centrum Ochrony Mokradeł zaprasza na IX liczenie żurawi w Mazowieckim Parku Krajobrazowym (MPK). Akcja
ma na celu rozpoznanie stanu lęgowej populacji żurawia
w MPK”. Trzeba wstać wcześnie rano – zbiórka jest o 430,
jeszcze przed wschodem słońca. Wyposażeni w kalosze,
lornetki, kompasy i prowiant ochotnicy wyruszają na kilkugodzinne nasłuchy i obserwacje w wyznaczonych rewirach. Efektem ich pracy jest oszacowanie liczby lęgowych par żurawi w MPK. Przy okazji fani przyrody mają
możność posłuchania głosów godowych i fotografowania
ptaków w ich naturalnych siedliskach.
To jedna z wielu akcji, które są przeprowadzane dzięki wolontariuszom przyrodniczym. Z ich pracy i zaangażowania
korzystają parki narodowe i pozarządowe organizacje
przyrodnicze. Do wolontariatu należy wspomniane liczenie
żurawi, ale także rozpoznawanie gatunków inwazyjnych,
sprzątanie szlaków lub utrzymywanie parkowej infrastruktury – zajęć jest w bród. W plenerze, często w miejscach
niedostępnych zwykłym turystom, z ciekawymi, pełnymi
pasji ludźmi. Każdy może się zgłosić: studenci, seniorzy,

WYdARZEnIA

KOLEBKA KUBY

Powiat częstochowski

Wschodnia część wyspy,

Sandomierskie kalendarium
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Święto chleba i Piernika w jaworze

Z BLOGA

WYPRAWA

Wolontariusze w naturze
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Jak pomóc przyrodzie

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... §§§§§§

gospodynie domowe i biznesmeni – praca znajdzie się dla
wszystkich, którym leży na sercu dobro środowiska naturalnego. Czas spędzony w Ujściu Warty, Borach Tucholskich, nad Biebrzą lub pod Babią Górą pozwoli na bliskie
spotkania z przyrodą oraz sprawi, że poczujemy się potrzebni i docenimy piękno dzikiej Polski.
Parki Narodowe prowadzą programy wolontariatu, o których można przeczytać na oficjalnych stronach internetowych. Chętni, po wcześniejszym przeszkoleniu, kierowani
są do zadań korespondujących z ich umiejętnościami i zainteresowaniami. Tworzą elitarną grupę, która ma dostęp
do ciekawych seminariów, konferencji i wydarzeń organizowanych przez parki. Informacje o działaniach, w których
niezbędni są ochotnicy, znajdują się również na portalach organizacji pozarządowych i w mediach społecznościowych. Dlaczego warto spędzić w ten sposób urlop?
A choćby dlatego, żeby nauczyć się czegoś nowego,
poszerzyć swoją wiedzę i nawiązać cenne kontakty… nie
tylko z niedźwiedziami i łosiami, rzecz jasna.

www.magazynswiat.pl

W ZASIĘGU RĘKI

gdzie wszystko się zaczęło...
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Podróż w stronę słońca
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Przegląd Filmowy Kino
na Granicy / Kino na Hranici
Cieszyn
Kino na Granicy ma już swoją
tradycję i renomę oraz jest
jedną z najbardziej rozpoznawalnych imprez filmowych.
Będzie można obejrzeć
ponad 100 filmów, wysłuchać
kilku koncertów i wziąć udział
w wielu wydarzeniach towarzyszących.
www.kinonagranicy.pl
Szturm Twierdzy Zamość
Zamość
Inscenizacjap otyczek
z czasów Polski szlacheckiej,
bractwa rycerskie z całego
kraju, pokazy władania szablą,
turnieje łucznicze, popisy
jeździeckie, pokazy historycznych tańców i parada dawnych
ubiorów. I oczywiście zamojski
„Stół Szwedzki”.
www.zamosc.naszemiasto.pl
Wenecka Noc z Parowozami
Wenecja
Muzeum Kolei Wąskotorowej
w Wenecji (gmina Żnin) zaprasza na nocne pokazy: zabytkowe parowozy ukażą swoje
oblicze w specjalnie zaaranżowanym świetle i przy dźwiękach muzyki. Niezapomniane
wrażenia gwarantowane!
www.muzeumznin.pl
Festiwal Słoni Thrissur
Pooram
Thrissur, Indie
Clue festiwalu, który należy
do najbardziej popularnych
w Indiach, jest barwna, pełna
energii parada kilkudziesięciu
szykownie wystrojonych słoni,
podążających do świątyni
Vadakkunnathan.
www.thrissurpooramfestival.com
Piknik nad Odrą
Szczecin
Największe w regionie
zachodniopomorskim targi
turystyczne: setki wystawców, tysiące gości, dziesiątki
pokazów, prezentacji i spotkań
inspirujących do aktywnego
poznawania kraju i wyjazdów
zagranicznych.
www.pikniknadodra.pl
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Mazurskie Lato Balonowe
Balony nad jeziorami – marzenie! W programie m.in. loty
konkursowe, parada baloniarzy
ulicami miasta i nocny pokaz
balonów. Latać każdy może,
ale zaśpiewać tak jak Margaret,
już niekoniecznie. Przyjedziecie,
a zobaczycie i usłyszycie!
www.mosir.elk.pl/imprezy/xmazurskie-zawody-balonowe-opuchar-prezydenta

Święto Toruńskiego Piernika
Toruń
Tego piernika i tej imprezy
przedstawiać nie trzeba. Zabawa rozpoczyna się każdego
dnia o godz. 1100 i trwa aż do
późnego wieczora. Głównymi miejscami wydarzeń będą
Rynek Staromiejski, Muzeum
Toruńskiego Piernika i Muzeum
Etnograficzne. Smaczego!
www.torun.pl

Gwiazdy Białych Nocy
Sankt-Petersburg, Rosja
Koncerty, spektakle teatralne
i baletowe, wydarzenia uliczne,
kolory, dźwięki, rozmach.
Niebywały zlot żaglowców
„Szkarłatne Żagle” oraz show
fajerwerków „Złote Fontanny”
w „Wenecji Północy”.
www.mariinsky.us/festivals/
festivals-stars-of-the-white-nights/

Olsztyńskie Lato Artystyczne
Olsztyn
Najdłuższa impreza w kraju. Od
1 czerwca do końca wakacji na scenach i w historycznych plenerach
Olsztyna wystąpi multum wykonawców – od rocka i folku, poprzez jazz
i blues, po muzykę poważną. Będą
też spektakle, kabarety, festyny…
www.mok.olsztyn.pl/bez-kategorii/
olsztynskie-lato-artystyczne

Majówka z Panem Prusem
Nałęczów
Przeniesiemy się do czasów,
w których po uliczkach miasteczka spacerował Bolesław
Prus. W programie imprezy nie
zabraknie turniejów, konkursów,
koncertów i sentymentalnych
spacerów w plenerach parku
zdrojowego w Nałęczowie.
www.muzeumlubelskie.pl

Festiwal Klubu Szalonego
Podróżnika
Środa Wielkopolska
Każdy podróżnik musi być odrobinę zakręcony. Przekonacie się
o tym, słuchając opowieści i oglądając prezentacje zaproszonych
gości. Poza tym będą także fajne
warsztaty, zakulisowe rozmowy,
gry i zabawy dla dzieci. Warto!
www.szalonypodroznik.pl

The Cooper’s Hill
Cheese-Rolling and Wake
Roześmiani ludzie pędzą po
zboczu góry o wysokości 295
stóp, ścigając toczące się koło
sera. Coroczny rytuał sięga
swoimi korzeniami czasów pogańskich, ale dziś to po prostu
ludowa zabawa na angielskiej
wsi.
www.cheese-rolling.co.uk

V Bieg STO-nogi
Milanówek
Piękne miasto ogród, a w nim
dziesięciokilometrowa atestowana trasa biegu ulicznego,
który już na dobre zagościł
w kalendarzu imprez sportowych
na Mazowszu. Każdy będzie
zadowolony!
www.sto-nogi.pl

Primavera Sound 2017
Barcelona, Hiszpania
Bez względu na to, który
gatunek muzyki uwielbiacie,
z pewnością usłyszycie go na
tym fantastycznym festiwalu.
Fani z całego świata tłumnie
przybędą do stolicy Katalonii,
by bawić się, tańczyć i chłonąć atmosferę miasta.
www.primaverasound.com

Bonnaroo Festival
Manchester, USA
Trudno uwierzyć, że festiwal
muzyczny, podczas którego
ponad 80 000 osób bawi się
na 700 hektarach, w samym
środku pustkowia, może być
kameralnym doświadczeniem.
Niekończącą się listę wykonawców otwierają zespoły U2
i Red Hot Chili Peppers.
www.bonnaroo.com
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Jam w lesie
Lubogoszcz
Kolejna odsłona kultowego
festiwalu muzyczno-podróżniczego. Tradycyjnie
w programie nie zabraknie
opowieści i pokazów ze
świata, ogniska, muzyki na
żywo oraz gry terenowej.
www.kalendarzprzygod.pl/
jam

Download Festival
Derby, Wielka Brytania
Kochacie metalową muzykę?
Uwielbiacie, gdy w powietrzu
wibrują ciężkie brzmienia?
Przyjedźcie na ten festiwal
– tu zabije rockowe serce
wyspiarskiego kraju. To będzie
największy rockowy koncert
w Europie!
www.downloadfestival.co.uk
Festa de São João do Porto
Porto, Porugalia
Roztańczone i rozśpiewane
ulice pięknego portugalskiego
miasta, regionalne potrawy serwowane wprost na
chodniku, pokazy fajerwerków
i nieustanna zabawa tysięcy
pogodnych ludzi. www.visitporto.travel/Agenda/Paginas/
Artigo.aspx?artigo=8
Boi-Bumbá 2017
Parintins, Brazylia
O co chodzi w tym festiwalu,
który odbędzie się w miejscowości położonej nad Amazonką, w brazylijskim stanie
Amazonas? Po prostu, żeby
zabić byka! Ludowa opowieść
jest pretekstem do wielkiego,
barwnego i rozśpiewanego
show.
Awakenings 2017
Velsen-Zuid, Holandia
Awakenings, po polsku „Przebudzenia” – na organizowany
po raz 20. festiwal muzyki
techno przybędą legiony
fanów z całego świata. Velsen-Zuid – dzielnica Amsterdamu
– zmieni się w mekkę wyznawców czystego techno.
www.awakenings.com/nl/en/
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Wystawa
„Hi-Blood Pressure”
Tokio, Japonia
Wystawa prac polskich
artystów, które powstały
z udziałem mieszkańców Tokio zostanie zaprezentowana
w tokijskiej Gallery Chateau
2F – Koganei Art Spot. Jeden
z poprzedzających wystawę
warsztatów rozpoczyna się
w trybie online.
www.hibeggar.com
Międzynarodowy Festiwal Teatrów Plenerowych
i Ulicznych Feta
Gdańsk
Repertuar festiwalu obejmuje
wiele atrakcyjnych spektakli,
scenki, występy mimów, szczudlarzy i tancerzy. Każdego lata,
począwszy od 1997 r.,
www.feta.pl

Balaton Sound
Zamárdi, Węgry
Jeden z największych i najważniejszych w Europie festiwali
muzyki elektronicznej. Nad
Balaton przyjadą fani z całego
świata, by słuchać muzyki
w wykonaniu gwiazd z całego
świata i bawić się przy niej.
www.sziget.hu/balatonsound
Astral Harvest Festival
Driftpile, USA
Co kryje się pod pojęciem
Astralne Żniwa? To połączenie
Elektronicznej Muzyki Tanecznej
(EDM), jogi, hula-hop i ezoteryki.
Do tego warsztaty taneczne i seminaria m.in. o życiu i śmierci.
Kompletny odjazd.
www.astralharvest.com

Afropunk Fest
Paryż, Francja
Największe Dwudniowa
impreza – tygiel, w którym
miesza się muzyka, film, sztuki
wizualne i opowieści ze świata.
Wszystko to w klimacie tęgiej
balangi. Będzie transowo
i multikulturalnie.
www.afropunkfest.com
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Festiwal Błota
Boryeong, Korea Płd.
Nie trzeba długo się zastanawiać
nad tym, co się robi podczas
tej imprezy. Pytanie nasuwa się
samo: tapla się błocie do upadłego, a także bawi się w rytm
popowej i hip-popowej muzyki.
www.mudfestival.or.kr

Festiwal Folkloru
Górali Polskich w Żywcu
Żywiec
Impreza organizowana w ramach
Tygodnia Kultury Beskidzkiej, największe spotkanie polskich górali:
zespołów, kapel, śpiewaków oraz
instrumentalistów. Doskonała
okazja, żeby zapoznać się z tradycją ludową mieszkańców Karpat
i świetne się bawić.
www.rok.bielsko.pl

Mazurskie Lato Balonowe
Ełk
W programie m.in. loty konkursowe, parada baloniarzy
ulicami miasta i nocny pokaz
balonów. Latać każdy może,
ale zaśpiewać tak jak Margaret,
już niekoniecznie. www.mosir.
elk.pl/imprezy/x-mazurskiezawody-balonowe-o-pucharprezydenta

ARISE Music Festival
Loveland, USA
Wschody słońca nad Górami
Skalistymi, dni pełne muzyki i sztuki,
praktykowanie jogi, rozmowy
i szalone aktywności. Alternatywna
formuła festiwalu nie ogranicza
uczestników tylko do biernego słuchania, ale także w pełni angażuje
ich umysły i ciała.
www.arisefestival.com

Dolnośląski Festiwal Biegów
Górskich
Lądek-Zdrój
Siedem tras o łącznej długości
624 km uszczęśliwi i skatuje
każdego „górala”. W zestawie
liczne imprezy: wykłady, prezentacje, jarmarki, pikniki, koncerty
i spotkania z najlepszymi ultrabiegaczami z kraju i z zagranicy.
www.dfbg.pl

FAMILY TRAVEL FESTIVAL
Szczecin
Pierwsza edycja festiwalu, którego ideą jest szerzenie wiedzy
o świecie wśród najmłodszych
oraz motywowanie starszych
odbiorców. Będą warsztaty
podróżnicze w dziecięcej wiosce,
mnóstwo prezentacji, prelekcji
i dyskusji.
www.lopacinskichswiat.pl

Kropka – Międzynarodowy
Festiwal Piosenki Turystycznej
Głuchołazy
Po raz 11. u stóp Gór Opawskich spotkają się pieśniarze
drogi, włóczykije z gitarą, co to
grają i śpiewają. Wiele klasyków
i nowości, wykonawcy znani
i lubiani oraz ci, którzy z pewnością na polubienie zasługują.
www.kropka.glucholazy.pl

BoomTown Fair
Alresford, Wielka Brytania
Tysiące fanów muzyki przebranych w kostiumy ściąga do
miasta ze wszystkich zakątków,
by wziąć udział w tym fantastycznym wydarzeniu. To jeden
z najdziwaczniejszych festiwali
na Wyspach Brytyjskich: mieszanka utopii, muzyki i teatru.
www.boomtownfair.co.uk

Targi Wiatr i Woda
Gdynia
Marina Gdynia będzie gościć
licznych wystawców i tłumy
odwiedzających, którzy łakną
wypoczynku na wodzie i nad
wodą. Luksusowe jachty,
potężne silniki, atrakcyjne
kierunki, czyli to, co wodniacy
lubią najbardziej.
www.wiatriwoda.pl

Magic Malbork Show
Malbork
Ulicami centrum miasta
i błoniami malborskiego
zamku zawładną uliczni
artyści, akrobaci, muzycy
i aktorzy. Kulminacją imprezy
będzie pokaz sztucznych
ogni oraz nocny show z laserami i videomappingiem.
www.visitmalbork.pl
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Plener podróżniczy im.
Kazimierza Nowaka
Boruszyno
Po raz szósty wyznawcy
podróży spotkają się w małej
miejscowości w Wielkopolsce, aby posłuchać i porozmawiać o podróżach.
Poważne i zabawne pomysły
na wojaże, warsztaty fotograficzne, inspiracje i tańce przy
muzyce na żywo.
www.plenerpodrozniczy.pl
Awa Odori
Tokushima, Japonia
Awa to historyczna nazwa
prefektury Tokushima, natomiast odori oznacza taniec.
Zespoły zwane ren, składające
się z tancerzy i muzyków, przemierzają ulice miasta w barwnym korowodzie. Na ten
największy festiwal taneczny
w Japonii przybywa co roku
ponad milion turystów.
www.japan-talk.com/jt/new/tokushima-awa-dance-festival
Bolesławieckie Święto
Ceramiki
Bolesławiec
Goście będą mogli podziwiać
pokazy garncarstwa historycznego, tworzenia i szkliwienia
wyrobów ceramicznych oraz
wziąć udział w warsztatach,
m.in. ceramicznych, lepienia
w glinie, malowania biskwitów.
http://swietoceramiki.pl
La Tomatina
Buñol, Hiszpania
Największa na świecie bitwa
na pomidory. Tysiące ludzi
będzie obrzucać się tonami
soczystych warzyw. Ulice
spłyną pomidorowym sokiem,
a bezkrwawa bitwa skończy
się huczną fiestą, która potrwa
do białego rana.
www.tomatina.es
Dimensions Festival
Pula, Chorwacja
Didżeje miksują muzykę
elektroniczną w scenerii
starożytnego amfiteatru nad
Adriatykiem. W nocy koncerty,
w dzień leniwe wylegiwanie się
na nagrzanych letnim słońcem
plażach albo zwariowane
sporty wodne. Do wyboru, do
koloru. W sam raz na koniec
wakacji.
www.dimensionsfestival.com
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Mający około 1,8 mln mieszkańców Hamburg zajmuje drugą pozycję wśród największych niemieckich miast (po Berlinie) i pełni wiele funkcji: ośrodka przemysłowego, centrum
międzynarodowych targów, wystaw i kongresów, siedziby
zarządów globalnych przedsiębiorstw, europejskiego węzła
komunikacyjnego, ośrodka uniwersyteckiego i siedziby licznych instytucji kultury.
Od IV w. w miejscu współczesnego Hamburga istniała osada
saska, która została podbita przez Karola Wielkiego. W 810 r.
cesarz zbudował tu kościół, a w dwie dekady później gród
był już siedzibą arcybiskupstwa. W 1188 r. lokowano nowe
miasto, które po połączeniu ze starym weszło w skład Hanzy.

DRugi Po AMSteRDAMie
W XIII w. Hamburg odgrywał ważną rolę w handlu zbożem
i ugruntował swoją pozycję gospodarczą. W połowie XVI
w. rozpoczęła działalność giełda, a w wieku XVIII jedynie
Amsterdam przewyższał Hamburg pod względem wielkości
i przeładunku towarów. W następnym stuleciu ten największy
port Niemiec był głównym punktem emigracyjnym do „Nowego Świata”.
Port w Hamburgu zwany potocznie „bramą na świat” obsługuje kilkanaście tysięcy statków rocznie. Jak można wyczytać
w przewodniku turystycznym: „Wszędzie tu da się wyczuć
wolność i zapach odległych krajów”. Zakamarki portowe najlepiej oglądać z pokładu turystycznego barkasu, koniecznie
też warto zwiedzić choćby jeden ze statków-muzeów i oczywiście poznać dzieje milionów europejskich emigrantów prezentowane na wystawach w muzeum Ballinstadt.

Hamburg

WSPoMnienie DAWnej Wielkości

Robert Szewczyk

Miasto nad Łabą zamieszkane przez około 1,8 mln ludzi, pod względem administracyjnym jest odrębnym krajem związkowym. I chociaż Morza Północnego nie widać
na horyzoncie, bo oddalone jest o 110 km, to Hamburg jest portem pełną gębą, nie
tylko śródlądowym, ale także morskim. Poza tym, zajmując drugą pozycję wśród
największych niemieckich miast (po Berlinie), pełni wiele innych funkcji: ośrodka
przemysłowego, centrum międzynarodowych targów, wystaw i kongresów, siedziby zarządów globalnych przedsiębiorstw, europejskiego węzła komunikacyjnego,
ośrodka uniwersyteckiego i siedziby licznych instytucji kultury.

Pamiętną datą we współczesnej historii Hamburga jest 24
lipca 1943 r., kiedy alianci rozpoczęli zmasowane naloty
dywanowe i zrzucili na miasto tysiące ton bomb burzących
i zapalających. W ciągu tygodnia ponad połowa budynków
legła w gruzach, zginęło 55 tysięcy ludzi. Cios był potężny,
i choć po zakończeniu wojny miasto odbudowano, a hamOd lat Hamburg jest modnym kierunkiem turystycznym – dla
wszelkiej maści włóczykijów, wycieczkowiczów i urlopowiczów stanowi swego rodzaju ziemię obiecaną. Obiecaną
i spełnioną, o ile ma się odpowiedni zasób środków płatniczych i wytrzymałość na brak snu, bo miasto nie pozwala
odetchnąć ani na chwilę.

fot. T. Olendzki
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Położone nad Łabą Wolne i Hanzeatyckie Miasto Hamburg
pod względem administracyjnym jest odrębnym krajem
związkowym. I chociaż nie widać z niego Morza Północnego,
bo oddalone jest o 110 km, to Hamburg jest pełnoprawnym
portem, nie tylko śródlądowym, ale także morskim.
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burski port nadal należy do głównych w Europie, to wiele zabytkowych budowli zachowało się jedynie na starych fotografiach
i obrazach. Pozostało tylko wspomnienie dawnej wielkości…

Jungfern). Przy tej ulicy znajduje się pasaż handlowy Hamburger Hof – ekskluzywny zakątek dla majętnych.

Wieże Pięciu kościołóW

Ocean sklepów i galerii, zalew wyrafinowanych ofert, wykwintne restauracje, bistra, kafejki – to coś dla ciała, a dla
ducha – repertuar Teatru Thalia, Teatru Niemieckiego i opery,
jak również obfitość dzieł sztuki zgromadzonych na szlaku
muzeów (Kunstmuseums-Meile), między Alsterem a dzielnicą
Oberhafen.

Współcześnie najbardziej reprezentatywne jest historyczne centrum usytuowane między dworcem głównym a placem Gänsemarkt. W panoramie miasta dominują wieże pięciu kościołów:
św. Katarzyny, św. Piotra, św. Jakuba, św. Mikołaja i św. Michała. Kościół św. Piotra przy Mönckebergstraße zbudowany w XII
w. spłonął w wielkim pożarze Hamburga w 1842, ale został odbudowany. Świadectwem wojennego zniszczenia miasta są ruiny
wieży kościoła św. Mikołaja przy placu Hopfenmarkt. Natomiast
kościół św. Michała uchodzi za jeden z najcenniejszych zabytków
architektury barokowej w północnych Niemczech.

ekSkluzyWny zAkątek DlA MAjętnych
Materialnym świadectwem dziejów Hamburga są m.in. kamienice Krameramtswohnungen, z których najstarsze pochodzą z XVII
w., oraz budynek Giełdy Hamburskiej. Zabytki zabytkami, ale
śródmiejska dzielnica to także eleganckie galerie handlowe, szykowne butiki światowych marek i gwarne deptaki przy Mönckebergstraße, Spitalerstraße i Neuer Wall. Ulica Jungfernstieg nad
rzeką Alster to bodaj najsłynniejsza ulica handlowa i promenada
Hamburga (jej nazwa nawiązuje do dawnej tradycji rodzinnych
spacerów, podczas których prezentowano niezamężne córki –

fot. T. Olendzki, © lassedesignen, © Leonid Andronov – fotolia.pl

i DlA ciAłA, i DlA DuchA

fot. T. Olendzki, © Mapics, © sborisov – fotolia.pl
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„Wolność, którą zdobyli przodkowie, niech godnie starają się
zachować potomni” – głosi łaciński napis nad bramą główną
monumentalnego Ratusza. Siedziba władz miejskich, jak wiele innych budowli, spłonęła w wielkim pożarze w 1842 r. i została odbudowana dopiero po ponad półwieczu (w 1897 r.),
ale za to z niezwykłym rozmachem. Ratusz wspiera się na 4
tysiącach dębowych pali i dysponuje 647 pomieszczeniami.
Budynek wyróżnia się bogato zdobioną fasadą, wzdłuż której
ustawiono 20 posągów cesarzy.

DzielnicA SPichRzy
Żelaznym punktem na turystycznym szlaku jest stuletnia
Dzielnica Spichrzy wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa
UNESCO i położona w porcie wolnocłowym, między rynkiem
Deichtorhallen a dzielnicą Baumwall. Jest to największy na
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świecie zespół magazynów, w których składowano herbatę, kawę, przyprawy korzenne, tytoń, orientalne dywany
(największy skład na świecie), a współcześnie na przykład
komputery. Labirynt wiekowych składów z czerwonej cegły
zwieńczonych wieżyczkami i kanałów najlepiej przemierzać
o zmierzchu, wówczas można przywołać romantyczny nastrój
dawnych lat… Potwornych, dosłownie, emocji dostarczy natomiast wizyta w muzeum Hamburg Dungeon ulokowanym
w lochach dzielnicy i ukazującym mroczną historię miasta.
Tylko dla ludzi o mocnych nerwach!

ły się z morskimi wilkami… Znaczenie dzielnicy zmieniało się
w ciągu wieków, i chociaż dzisiaj domy publiczne nadal mają
swoją wierną klientelę, to przez Reeperbhan, słynną „ulicę
grzechu”, przelewają się tłumy turystów. Szemrana legenda
St. Pauli przyciąga też hipsterską młodzież, która uwielbia
bawić się w modnych klubach, zajadać kebaby lub tajskie
specjały w rozlicznych barach i knajpkach. Nocą w St. Pauli
migoczą kolorowe neony lokali ze stritizem, teatrów varieté,
sex-shopów i domów publicznych. Skąpo odziane dziewczyny zapraszają klientów, wydzierają się hordy pijanych w sztos
Anglików, którzy spędzają tu wieczory kawalerskie, a w ciemnych zaułkach mają miejsce nielegalne biznesy. Hamburczycy
mówią oględnie „dzielnica z problemami”, ale znaki z napisem „strefa bez broni” mówią same za siebie – St. Pauli ma
ustaloną reputację.

FilhARMoniA W kSztAłcie żAglA

St. PAuli
– DzielnicA czeRWonych lAtARni
Tam, gdzie port i marynarze, tam też domy publiczne i panie
lekkich obyczajów. Hamburg słynie z dzielnicy czerwonych latarni – St. Pauli, gdzie najstarszy zawód świata jest uprawiany od średniowiecza. Według miejskich legend w XIII w. mieścił się tu żeński klasztor, a wesołe siostrzyczki z Hamburger
Berg, jak mówią o nich miejscy przewodnicy, chętnie spotyka-

nieDzielny SPektAkl
nA tARgu RybnyM

fot. T. Olendzki

Przyszłość Hamburga rodzi się między Dzielnicą Spichlerzy
a portem, w samym sercu miasta nad Łabą, gdzie budowana jest nowa dzielnica HafenCity. Jej architektonicznym
symbolem jest filharmonia Elbphilharmonie – szklana hala
w kształcie żagla, wzniesiona bezpośrednio na dachu magazynu portowego.

fot. T. Olendzki, © pure-life-pictures, © silver-john – fotolia.pl
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Gdy wraz z nadchodzącym świtem na Reeperbhan kończy się
gorączka sobotniej nocy, swoje podwoje otwiera Fishmarkt
(Targ Rybny) czynny tylko w niedzielę od 500 do 930 rano
(zimą od 700 rano). Warto przyjść jak najwcześniej, bo wówczas jest najciekawiej. Najłatwiej jest tu dopłynąć stateczkiem
z portu, kupując dzienny bilet (wystarczy, żeby potem zwiedzić rozległy port). Wewnątrz i wokół stuletniej hali targowej
sprzedawcy rozkładają swoje stragany i licytują swój towar,
śpiewnie go reklamując. To wciągający spektakl, dla którego
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JEDYNY NADMORSKI PARK ROZRYWKI W NIEMCZECH

NADBAŁTYCKI KURORT SIERKSDORF BLISKO LUBEKI

warto wstać bladym świtem. Sprzedawcy zakrzykują, przekomarzają się z kupującymi, rzucają dowcipy. Wydaje się, że
uczestniczymy w aukcji dzieł sztuki, a kupujemy łososie, węgorze i tuńczyki, ale w jakim stylu!
JAk Się PoRuSzAć Po hAMbuRgu?
Bardzo prosto – transport miejski działa niezwykle sprawnie:
linie metra, szybkiej kolei, autobusów i promów oplatają
miasto gęstą siecią, a różnorodność cenowa biletów pozwala
oszczędzić parę groszy. Godna rekomendacji jest karta miejska, która uprawnia do zniżek i umożliwia bezproblemowe
poruszanie się po mieście:
www.hamburg.com/hamburg-card.
W Hamburgu są 4 linie metra (U-Bahn, w weekendy całodobowo), 6 linii szybkiej kolei miejskiej (S-Bahn) i 9 linii kolei
regionalnych, które umożliwiają przejazdy do innych miejscowości. Sieć kolejową uzupełniają połączenia autobusowe – autobusy jeżdżą często i szybko (linie ekspresowe); docierają do
wszystkich dzielnic miejskich i osiedli podmiejskich. Port obsługuje 6 linii promowych www.hadag.de/english/. Bez względu
na trasę, wszystkie zatrzymują się w Landungsbrücken.
Planując zwiedzanie, warto zwrócić uwagę na strefę komunikacyjną (różnice w cenach biletów). W Hamburgu jest 5 takich stref (rings). Strefy A i B obejmują centrum (Großbereich),
kolejne C, D i E otaczają coraz bardziej odległe części miasta
(w promieniu 60 km od centrum).

fot. T. Olendzki
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Od 7.04 do 29.10.2017 czynne codziennie od 900 do 1800
Atrakcje dostępne od 1000
www.hansapark.de
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INFO
Hansa Park znajduje się w miejscowości Sierksdorf nad Zatoką
Lubecką.
W 2017 roku jest czynny od 7 kwietnia do 29 października; codziennie w godzinach 900-1800 (rollercoastery ruszają o godzinie 1000).
Wstęp: bezpłatnie – dzieci do lat 4 (podobnie każde dziecko do 14.
roku życia w dniu urodzin); goście w wieku 4-14 oraz powyżej
60 lat – 29 euro; pozostałe osoby – 37 euro.
www.hansapark.de

HANSA PARK
W ROKu JuBILeuSZOWyM

Paweł Wroński

Rodzinny park rozrywki Hansa Park obchodzi w bieżącym roku 40-lecie. To wyjątkowe
miejsce, w którym wyobraźnia projektantów połączyła walory nadmorskiej lokalizacji
z mitologią, historią i cudami techniki. Efektem jest ponad 125 atrakcji – urządzeń oraz
widowisk i festiwali, które przenoszą dorosłych i dzieci w świat fantazji bez granic.
Bez wątpienia hitem bieżącego sezonu jest „Przysięga Kärnan” (Der Schwur des Kärnan), niepowtarzalny
w skali światowej rollercoaster, który osiągnął właśnie
pełną moc. Jest drugą pod względem wysokości przygodową kolejką w Europie. Ale tylko tutaj ten, kto się
zdecyduje na przejażdżkę, będzie spadać z najwyższego miejsca (79 m) z zawrotną prędkością 11 m/s. Trasa
przejazdu liczy 1235 m długości, a osiąga się na niej
prędkość 127 km/h. Wprawdzie już w ubiegłym roku
można było przeżyć namiastkę tej przygody, ale był
to okres rozruchu, więc spadało się dwukrotnie wolniej. Dopiero w tym roku widać też, jak ukończona już
baśniowa wieża jest potężna. To w rzeczywistości cała

twierdza, na której budowę zużyto 1,5 mln cegieł, udekorowana wykonanymi z żeliwa i drewna elementami.

36 PRZeJAżDżeK

Fabuła przygód związanych z „Przysięgą Kärnan” odwołuje się do dziejów zrujnowanej twierdzy ze szwedzkiego wybrzeża, wznoszącej się w Helsinborgu. Wieże
wraz z siostrzaną fortyfikacją w duńskim Kronborgu
strzegły przez stulecia drogi morskiej wiodącej z Morza Północnego na Bałtyk przez cieśniny Kattegat
i Øresund. Do tego wątku odwołuje się także inna uruchomiona w tym roku w Hansa Parku atrakcja – „Kärnapulten”, wystawiona obok „Przysięgi Kärnan”. Na tym

interaktywnym urządzeniu można wyzwolić adrenalinę
i wyobraźnię, realizując wojenne scenariusze własnego
pomysłu, włącznie z rozpoznawczymi lotami. Atrakcja
dostępna jest dla dzieci w różnym wieku, bo chociaż
przygodę można zaczynać na wysokości 22 m, równie
dobrze można się bawić zaledwie 1,25 m nad ziemią.
Hansa Park oferuje łącznie 36 zróżnicowanych rollercoasterów, z których dla najmłodszych przygotowany
jest „Mały Car”. Ze względu na dostosowanie urządzeń
do potrzeb dzieci w różnym wieku i wyjątkową dbałość
o bezpieczeństwo Hansa Park wielokrotnie już otrzymywał międzynarodowy tytuł „OK for Childen” (Ok für
Kids).

bo na półkilometrowej trasie łodzie wirują w zawrotnym tempie i huśtają na dzikich, nieokiełznanych falach.
W Hansa Parku działa też kino 4D. W nowym sezonie na
jego ekranie wyświetlane są nowe przygody znanego
z poprzednich lat bohatera – kota Thundera. W filmie
„Nawiedzony dwór” Thunder ratuje dom magika Lawrence’a przed zakusami chciwego siostrzeńca. Mozaiki
atrakcji dopełniają bary i restauracje, związane klimatem z sektorami, w których je rozmieszczono, często
nagradzane za stosunek jakości serwowanych potraw
do ceny.

BAŚNIOWe ŚWIAty I KINO 4D

Parkowy program atrakcji uzupełniają cykliczne festiwale, których scenariusze są każdego roku wzbogacane o nowe wątki. Sztandarową imprezą jest „Festiwal Kwiatów”, który zacznie się 1 lipca, a zakończy
15 września. Dwukrotnie Hansa Park nawiedzą nocne
mary podczas festiwali „Zeit der Schattenwesen” –
w dniach 30 września – 1 października oraz 6-8 października. Sezon zakończy 16-dniowa „Czarodziejska
Jesień nad Morzem”, podczas której w dniach 14-29
października cały park rozbłyśnie światłem. W sektorach pojawią się magiczne rzeźby świetlne, w alejkach
zapalą tysiące elektrycznych gwiazd, a o zmierzchu na
niebie będą rozkwitać girlandy fajerwerków. Oby tylko
pogoda dopisała, bo w razie deszczu – ze względów
bezpieczeństwa – gospodarze będą zmuszeni do odwołania imprezy.

Na terenie parku rozlokowano kilkanaście światów
inspirowanych historią i legendami. Tak jak na „Ziemi
Wikingów”, która jest chyba najlepszym przykładem
w czasach, w których śledzimy z zapartym tchem
przygody Ragnara Lodbroka. W tym sektorze Einar
i jego siostra Elin wchodzą do szopy starego bajarza
w wikińskiej osadzie Hedeby. Ich ciekawość pobudzają
opowieści starca o morskich przygodach, potyczkach
z Wężem Midgardu, podróżach na mroźną Grenlandię.
Gdy zbliżają się nieznajomi, dzieci kryją się w jednej ze
skrzyń na pokładzie należącej do bajarza łodzi-smoka.
Wtedy zaczyna się przygoda, bo magiczny statek rusza.
Spragnionych cieplejszego klimatu skusi z pewnością
rejs pontonami po rzece Rio Dorado – do krainy złota,
w słonecznej „Hiszpanii”. Tam też nie zabraknie emocji,

KWIAty I MONStRA
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Kalendarz imprez

30 VI-2 VII Ukraińska Watra
7-9 VII
Dni Bytowa. Podczas tegorocznego święta
na scenie pojawią się m.in. Agnieszka Chylińska
i Ewelina Lisowska
23VII
Pomorski przegląd chórów i zespołów seniorów
2 IX
Maraton Wokół zamku
9 IX
Targi Ogrodnicze na Rynku Miejskim
9X
XIX Pomorski Konkurs Sygnałów i Muzyki Myśliwskiej na Zamku w Bytowie
28-30 IX BytOFFSky Festiwal
18-19 XI Bytowska Gonitwa – wyścig motoryzacyjny

DLA AKtyWNyCH

Bytów to miasto dla aktywnych – może pochwalić się nowoczesnym
basenem, promenadą nad jeziorem, siłowniami na świeżym powietrzu
i skateparkiem. Można się też wybrać na spacer pięknym Traktem Młyńskim poprowadzonym wzdłuż nabrzeży rzeki Bytowy.

BytóW Z LOtu PtAKA

Most nad Borują w Bytowie

aeroart.com.pl

Michał Rembas

MIAStO I GMINA

BytóW

eWANGeLICKI CMeNtARZ LeŚNIKóW
Muzeum Szkoły Polskiej w Płotowie

Zapraszamy do Bytowa, miasta na Kaszubach, gdzie niezależnie
od pory roku każdy znajdzie coś dla siebie!

APLIKACJA DLA tuRyStóW

Pomocą dla wybierających się na wakacyjną wędrówkę
w ten piękny rejon Polski może być aplikacja mobilna
„Od Bałtyku po Kaszuby”. Znajdziemy w niej przeszło 100
atrakcyjnych tras przebiegających przez województwa
pomorskie i zachodniopomorskie. Są to szlaki nie tylkopiesze, ale i kajakowe, rowerowe, konne, dla miłośników
nordic walking, a nawet narciarskie.

ZAMeK POKRZyżACKI

Dumą perły Kaszub, Bytowa, jest dobrze zachowany zamek krzyżacki z końca XIV wieku. Zbudowany na planie
prostokąta ma trzy okrągłe baszty – Młyńską, Różaną i Polną – oraz czworoboczną Wieżę Prochową. Najstarszą gotycką część zamku stanowi Dom Zakonny, w którym obecnie
mieści się Muzeum Zachodniokaszubskie. Można tu podziwiać kolekcję sztuki sakralnej, trofea myśliwskie i portrety
przedstawicieli rodu Gryfitów. W XVI wieku książęta pomorscy przeprowadzili gruntowną przebudowę bytowskiej
warowni. Powstał wówczas m.in. Dom Książęcy, w którym
dziś funkcjonuje hotel. W XVII wieku wybudowano Dom
Wdów, w którym obecnie mieści się biblioteka.

MOSt JAK RZyMSKI AKWeDuKt

Warto też odszukać most kolejowy nad rzeką Borują.
Wzniesiona pod koniec XIX wieku roku budowla jest
wzorowana na rzymskich akweduktach, a zdobią ją płaskorzeźby z piaskowca przedstawiające herby Rzeszy,
Prus, Pomorza, Bytowa i królewskich kolei. Użytkowany
do początków XX wieku most należy do najciekawszych
i najpiękniejszych pomorskich zabytków kolejowych.

Dwanaście kilometrów na południe od Bytowa leży Pyszno, gdzie w rezerwacie Bukowa Góra znajdziemy jedyny na Pomorzu ewangelicki
cmentarz leśników. Pierwszym pochowanym tu był zmarły w 1874 roku
nadleśniczy z pobliskiego Sierzna – Otto Heinrich Smalian. Na kamiennym obelisku widnieje inskrypcja, która w polskim tłumaczeniu brzmi:
„Tu, pod tym kamieniem, w swoim ukochanym gaju spoczywa Pan Otto
Henrich Smalian, królewski nadleśniczy, urodzony 18 września w Stralsundzie, zmarły 17 lutego w Sierznie”. Na pełnym uroku leśnym cmentarzu zachowały się rzadko już spotykane wysokie żeliwne krzyże.

MuZeuM SZKOły POLSKIeJ

NIe tyLKO DLA MIłOŚNIKóW ARCHIteKtuRy

Przy bytowskim rynku warto zobaczyć trzy domy z XVIII
wieku. Samotna ceglana wieża to relikt zniszczonego
w 1945 roku gotyckiego kościoła św. Katarzyny. Teraz jest
tu Muzeum Historii Miasta. Wrażenie robi „nowy” kościół
św. Katarzyny – eklektyczna trójnawowa budowla z rozbudowaną fasadą i wysmukłą wieżą z połowy XIX wieku.
Kolejną gratką dla miłośników architektury jest greckokatolicka cerkiew św. Jerzego – dawny zbór ewangelicki
z 1685 roku. We wnętrzu znajdują się rzeźbione barokowe stalle, ikonostas (tzw. carskie wrota) oraz barokowe tabernakulum przywiezione tu przez przesiedleńców
z Surochowa koło Jarosławia na Podkarpaciu.

Chcesz zobaczyć, jak wygląda Bytów z lotu ptaka? Albo znaleźć się na
samym środku stadionu?
Nic prostszego. Wejdź na witrynę http://www.bytow.com.pl/spacer/
i przekonaj się, jak bardzo urokliwe jest to miasto. A potem przyjedź
tu wraz z rodziną lub przyjaciółmi, by zobaczyć te wszystkie magiczne
miejsca na własne oczy. Nie zapomnij tylko zajrzeć do punktów Informacji Turystycznej, gdzie znajdziesz wszelkie potrzebne informacje. Jeden
z nich mieści się na bytowskim zamku, drugi w pobliskiej przyrodniczej
miejscowości – Rekowie.

Pływające wyspy – ścieżka przyrodnicza wśród leśnych jezior i bagien

Warto się też udać do położonego nieopodal Bytowa Płotowa, aby
zwiedzić tamtejsze Muzeum Szkoły Polskiej. W kameralnej, znajdującej
się w dawnej szkole placówce poznamy losy Kaszubów oraz ich walki
o zachowanie mowy polskiej i kultury w okresie międzywojennym i podczas II wojny światowej. Niedaleko znajduje się Zagroda Styp-Rekowskich, znanych działaczy społecznych i patriotycznych Związku Polaków
w Niemczech. W przestrzeni zagrody znajduje się zrewitalizowany budynek gospodarczy, w którym prowadzone są działania muzealne, edukacyjne i animacyjne.

JeZIORO LOBeLIOWe
Cerkiew św. Jerzego w Bytowie

Cztery kilometry na północ od Bytowa czeka na nas perła przyrody – lobeliowe jezioro Jeleń o powierzchni 88 ha. Jest to największe i najgłębsze jezioro w gminie. Ma najwyższą klasę czystości i jest zasobne w ryby,
przyciąga licznych miłośników kąpieli, sportów wodnych i wędkarzy.

Aplikacja mobilna
„Od Bałtyku
po Kaszuby”

Trakt Młyński

Urząd Miejski w Bytowie: ul. 1 Maja 15, 77-100 Bytów
www. bytow.com.pl, urzad@bytow.com.pl
Bytow
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Paweł Wroński

tORuń

- DuMNe MIAStO NAD WISłą
Rok 2017 ma szczególne znaczenie dla Torunia. 550 lat temu odbył się bowiem pierwszy
wolny flis na żeglownym odcinku toczącej wody pod miejskimi murami Wisły, a przed 20
laty zabytkowy średniowieczny zespół Starego i Nowego Miasta wpisano na listę UNESCO.
Miasto założyli w XIII wieku Krzyżacy. Obdarowane przez
nich przywilejami znalazło się wkrótce wśród kluczowych
ośrodków handlowych środkowej Europy. Wolna żegluga przyczyniła się nie tylko do dalszego ożywienia handlu i prosperity miasta, ale także do rozwoju Królestwa
Polskiego, dając impuls fundacjom mieszczan i władców.
Z bogactwa wyrosły kamienice, strzeliste kościoły św. Janów, św. Jakuba i Najświętszej Marii Panny oraz ratusz
z wieżą zegarową, który ma tyle okien, ile jest dni w roku.
Toruń doświadczył znaczenia najważniejszej polskiej arterii wodnej, więc włącza się gorliwie w obchody Roku Rzeki Wisły, zapraszając w długi weekend sierpniowy 2017
na barwny Festiwal Wisły.

GOtyCKA WIZytóWKA POLSKI

Otoczony średniowiecznymi murami, z tysiącem zabytkowych budowli z cegły, Toruń jest gotycką wizytówką Polski i Europy. Świat docenił ten fakt przed 20 laty; oficjalne

obchody jubileuszu będą mieć miejsce we wrześniu. Toruń jest ponadto rodzinnym miastem Mikołaja Kopernika, którego poglądy legły u podstaw współczesnej nauki
o wszechświecie. W ślady astronoma idą dziś toruńskie
uczelnie z noszącym jego imię uniwersytetem na czele.

AKtyWNe ZWIeDZANIe

Cenne zabytki i niepowtarzalna atmosfera przyciągają do
miasta rzesze zagranicznych i polskich turystów. Toruń
należy do kanonu wycieczkowych celów zielonych szkół.
Ich młodzi uczestnicy pojawiają się w jego murach przede
wszystkim u progu lata oraz jesienią i zwiedzają miasto
aktywnie. Pieką pierniki, które są jego wizytówką, bo
tradycja wyrobu sięga przynajmniej 700 lat, a misternie
wykonane i bogato udekorowane bywały i wciąż bywają
drogocennym, iście królewskim podarunkiem. Dziewczęta i chłopcy dowodzą swej prawdomówności pod otoczoną legendami Krzywą Wieżą, biorą aktywny udział

w inscenizacjach miejscowych legend, uczestniczą w tak
modnych obecnie grach miejskich, a także oglądają wszechświat w planetarium, poznając zachodzące w nim zjawiska
na interaktywnych wystawach multimedialnych: Geodium
i Orbitarium. Podróżując przez czasy dawne i współczesne,
podążają za białogłowami w długich sukniach i odzianymi
w zbroje rycerzami zakonnymi, bo utarło się, że przewodnicy przywdziewają historyczne stroje dla podkreślenia niebywałej atmosfery nadwiślańskiego miasta.

MAKIetA ŚReDNIOWIeCZNeJ FORteCy

Dzięki oryginalnemu średniowiecznemu układowi toruńskie
place i ulice tworzą scenerię licznych wydarzeń kulturalnych
i festiwali. Tym bardziej fascynującą, że miasto przetrwało
bez uszczerbku światowe wojny, a dzięki odkryciom archeologicznym dokonanym w ciągu ostatnich dekad reaktywowano w nim także położony między murami Starego
i Nowego Miasta zamek. Wybudowali go Krzyżacy jako
przyczółek podboju ziem pogańskich Prusów i Jaćwingów.
Gdy po dwóch stuleciach zmagań z Polską potęga zakonu
osłabła, mieszczanie warownię rozebrali i urządzili na jej
gruzach wysypisko śmieci. Dziś w zamkowych podziemiach
stoi makieta średniowiecznej fortecy, misternie wykonana
z tysięcy precyzyjnie dopasowanych cegiełek, profili i dachóweczek.
Zobacz więcej: www.torun.pl, facebook.com/MiastoTorun
Toruń na liście UNESCO:
http://www.torun.pl/pl/kultura/torun-na-liscie-unesco
Festiwal Wisły organizuje Kujawsko-Dobrzyńska Organizacja Turystyczna
w dniach 11-15 sierpnia 2017 między 675. a 735. kilometrem rzeki (od
Włocławka po Toruń): http://www.rokwisly.pl/wydarzenia/festiwal-wisly/
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kowym punktem jest wizyta w Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym zbudowanym w hołdzie Mikołajowi Kopernikowi.
Z kolei aby się zrelaksować, wystarczy udać się na kąpieliska, do wypożyczalni sprzętu wodnego, na boiska
do piłki plażowej czy też popłynąć tramwajem wodnym
po jeziorze. Dla wytrwałych wielbicieli sportu, a także
dla początkujących to idealne miejsce na spacery, nordic
walking i przejażdżkę rowerową.

Małgorzata Putka

OLSZtyN – tu CHCe SIę Być
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Świetny system tras rowerowych, przystosowany do jazdy na różnych poziomach, również zachęca do aktywnego wypoczynku.
Parki linowe oraz spływy kajakowe rzeką Łyną w otoczeniu malowniczej przyrody zapewnią niezapomniane wrażenia. Nieodparcie nasuwa się skojarzenie z rejsem dziką
Amazonką. Liczne parki udostępniają dywany ścieżek.
Olsztyn to ogród, mały raj na ziem – wszystko w granicach miasta.
Tu chce się być… wracać, tu chce się żyć!

REKLAMA

Ogród z Natury wyrysowany mapą turystyczno-wypoczynkową. Coś dla duszy i coś dla
ciała. Niezależnie od wieku każdy znajdzie tutaj sposób na spędzanie wolnego czasu,
a pojęcie nudy nie istnieje.

Miasto udostępnia bogatą ofertę atrakcji. Można się nimi
cieszyć, nie ponosząc dużych kosztów, do czego przyczynia się akcja promocyjna Nocujesz-Zyskujesz. Bierze
w niej udział wiele hoteli i pensjonatów. Przez cały pobyt
są oferowane atrakcyjne zniżki w głównych obiektach,
takich jak Centrum Rekreacyjno-Sportowe „Ukiel”, Wodne Centrum „Aquasfera” oraz planetarium i inne. Warto
więc zaplanować dłuższy urlop, ponieważ jeden dzień to
za mało, by poznać dzieje i uroki tego miasta.

Bogactwo historią pisane
Historia Olsztyna odkrywa zaskakującą dla wielu informację
o związku miasta z Mikołajem
Kopernikiem. Astrom, lekarz
i ekonomista był mieszkańcem
zamku kapituły warmińskiej,
gdzie przez pięć lat pełnił funkcję administratora dóbr wspólnych warmińskiej kapituły katedralnej. Ponadto zasłynął jako
autor wielu dzieł. Do najcenniej-

Warmiński Hotel & Conference

10-442 Olsztyn, ul. Kołobrzeska 1, tel. +48 89 522 14 52, fax +48 89 522 14 53
mobile +48 664 049 539, hotel@hotel-warminski.com.pl
www.hotel-warminski.com.pl

szych niewątpliwie należy Tablica Astronomiczna, wyrysowana przez Kopernika na ścianie zamku, wskazująca
graficzne położenie Słońca oraz określająca moment
równonocy wiosennej i jesiennej. Ta technika obserwacji
pozwalała i do dzisiaj pozwala ustalać daty ruchomych
świąt kościelnych.
Obecnie w zamku ma swoją siedzibę Muzeum Warmii
i Mazur. Można w nim obejrzeć m.in. wystawę biograficzną poświęconą konstruktorowi. Rok 2017 obwołano
rokiem jubileuszu 500-lecia ich powstania.
W drodze do zamku można spotkać autora, który przycupnął na ławce i wyrzeźbioną pozą spogląda w górę.
Wystarczy usiąść obok na „Ławeczce Kopernika”, zrobić
zdjęcie i podążać za jego wzrokiem…

W

armiński Hotel & Conference
to międzynarodowy standard

wzdłuż rzek i wokół jezior
Zielony zakątek jest usytuowany nad rzekami Łyną i Wadągiem, w towarzystwie 11 jezior. W Olsztynie można
podziwiać ponadto malowniczą Starówkę, udać się do
muzeów, galerii i licznych budowli sakralnych. Obowiąz-

fot. T. Olendzki
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WARMINSKI HOTEL & CONFERENCE
– INTERNATIONAL STANDARD

• nowoczesny obiekt konferencyjno-biznesowy w samym
centrum Olsztyna
• 133 komfortowe pokoje typu Standard, Superior, Business
Class oraz Executive
• wyposażenie pokoi: wygodne łóżko, telewizja kablowa,
przestronna łazienka, biurko do pracy, woda mineralna,
zestaw do parzenia kawy i herbaty, klimatyzacja,
najwyższej jakości bielizna pościelowa oraz poduszki
o dwóch stopniach twardości
• do dyspozycji Gości siłownia, sauna, Warmiński Taras
Grill & Bar, Business@Warminski
• 60 miejsc parkingowych oraz podziemny garaż
z 25 miejscami
• doskonałe miejsce do organizacji szkoleń, konferencji,
bankietów i imprez okolicznościowych
• kompleks 9 w pełni wyposażonych i klimatyzowanych sal
wielofunkcyjnych o łącznej powierzchni 800 m2, idealnych
dla grup 1–500 osób
• według opinii Gości najlepszy bufet śniadaniowy w mieście
• restauracja słynie z doskonałej kuchni polskiej i europejskiej
• hotel przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych
• pobyt dzieci do 12. roku GRATIS
• zwycięzca wielu prestiżowych nagród

• modern conference & business hotel in the center
of Olsztyn
• 133 comfortable rooms, Standard, Superior,
Business Class and Executive
• comfortable bed, cable TV, spacious bathroom
work desk, mineral water, tea and coffee making
facilities, air conditioning, top quality bed linen
and pillows with two degrees of hardness
• gym, sauna, Warminski Terrace Grill & Bar,
Business@Warminski
• 60 parking / 25 garage spaces
• the perfect place for meetings, conferences,
and special events
• we offer air-conditioned, multi-purpose rooms
of the total floor area of more than 800 sqm, ideal
from 1 up to 500 people
• in our guests opinion the best breakfast buffet in
town
• the restaurant is renowned for its excellent Polish
and European cuisine
• hotel suitable for disabled people
• children untill 12 stay FREE
• the winner of many prestigious awards
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podjęta przez Piotrkowskie Bractwo Akademickie im.
Zygmunta I Starego pod hasłem „Marcepany króla Zygmunta”. Inną propozycją są warsztaty ceramiczne dla
dzieci w pracowni Fajne Miejsce przy ul. Szewskiej 5.
Od września startują interaktywne warsztaty dla grup
połączone ze zwiedzaniem miasta – Sowa z Piotrkowa.

NA WIeLKIM eKRANIe

Od 1912 r. Piotrków wielokrotnie był miejscem pracy
ekip filmowych. Tu kręcono sceny do kilkunastu polskich
filmów, w tym „Ewa chce spać”, „Vabank”, „Psy 1”, „Pan
Tadeusz”, „W ciemności”, sześciu seriali – m.in. „Królowej Bony” – oraz czterech obrazów zagranicznych. Te
wszystkie miejsca ujmuje jeden, pierwszy tego typu
w Polsce, Trakt Filmowy – opatrzony tablicami, z kodami QR i mapą kilkudziesięciu filmowych miejsc. Oprócz
podstawowego przewodnika w Centrum Informacji
Turystycznej, mieszczącym się przy ul. Zamurowej 11,
można również zaopatrzyć się w przewodniki tematyczne czterech filmowych tras tematycznych.
Piotrków Trybunalski ma znakomicie opracowaną stronę miejską. Można na niej obejrzeć blisko 30-minutowe, multimedialne widowisko w konwencji światła
i dźwięku opowiadające o dziejach miasta.

Anna kłossowska

JeDyNy tAKI PIOtRKóW
Miasto wielu kultur i zabytków, rycerskich zjazdów i stanowienia prawa,
przedniego piwa i marcepana, wreszcie plenerów filmowych
– Piotrków Trybunalski obchodzi w tym roku hucznie 800 lat istnienia.
W historycznych źródłach pojawił się w 1217 r. jeszcze
jako Piotrków. Drugi człon nazwy przypomina, że miasto było przez 214 lat siedzibą Trybunału Koronnego,
wcześniej zaś zebrał się w nim pierwszy, dwuizbowy
sejm. Miał więc Piotrków ogromny wpływ na rozwój
polskiej państwowości. Ale nie tylko.

KuLtuRA I tRADyCJA

Wspierany ze środków UE Szlak Zabytków będący
w istocie Traktem Wielu Kultur upamiętnia, że historię miasta tworzyli przedstawiciele różnych narodów
i wyznań. Poza wytyczonymi już osobno traktami: rosyjskim, luterańskim i żydowskim, w przygotowaniu są
kolejne szlaki dotyczące mniej licznych społeczności: ormiańskiej, włoskiej, szkockiej i węgierskiej. Projekt ma
na celu rewitalizację i ożywienie społeczno-gospodar-

cze zabytkowego centrum. Warto też przemierzyć szlak
„Piotrkowskie kapliczki”.

PIWO I MARCePANy

Już Kazimierz Jagiellończyk pił tutejsze piwo. Ponad
500-letnią tradycję jego wytwarzania miasto potrafiło
zręcznie przekuć w bogatą ofertę turystyczną. Można
poznać historię trunku na Szlaku Piwowarskim, zajrzeć
do dwóch browarów, Centrum Edukacji Browarniczej
z Browarem do Góry Nogami oraz łaźni piwnych ze
spa, zagrać w piwne gry miejskie, a w ostatni weekend
lipca ucztować i pić piwo na Biesiadzie Trybunalskiej
na Starówce. Z kolei warsztaty marcepanowe przy ul.
Grodzkiej wskrzeszają dawną tradycję ich wyrobu na
bazie XVI-wiecznych, odnalezionych przez lokalnych
historyków przepisów. To jedna z oddolnych inicjatyw,
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Katedra św. Jana Ewangelisty
wraz z kryptą mistrzów krzyżackich
i zamkiem biskupim to wyjątkowy
w skali europejskiej obiekt gotyckiej
architektury.

KATEDRA

W KWIDZYNIE

690
HISTORII

LAT

elbląg zaprasza
Jedno z najstarszych polskich miast, położone na granicy dwóch
malowniczych krain – Wysoczyzny Elbląskiej oraz Żuław Wiślanych.
Tu historia łączy się z nowoczesnością.
W sercu Starego Miasta ma początek Kanał Elbląski, światowej
klasy zabytek sztuki hydrotechnicznej. Jedyna na świecie działająca droga wodna z systemem pochylni i śluz, dzięki którym statki
pokonują blisko 100-metrową różnicę poziomów wody. Ten XIX-wieczny zabytek należy do Siedmiu Cudów Polski. Elbląg stanowi
ważny element Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 i jest idealną,
nowoczesną bazą dla żeglarzy.
Wyjątkowy charakter ma elbląska starówka. Od ponad 30 lat
odradza się po zniszczeniach II wojny światowej. Na miejscu średniowiecznych fundamentów budowane są kamienice nawiązujące do starej architektury. Każdą budowę poprzedzają prace
archeologiczne, dlatego Elbląg jest jednym z najlepiej przebadanych archeologicznie miast w Europie. Będąc w Elblągu, warto

odwiedzić Muzeum Archeologiczno-Historyczne, jedno z najnowocześniejszych w kraju, które ma w swoich zasobach wiele unikalnych
eksponatów, związanych m.in. z Gotami i wikingami, którzy zamieszkiwali te tereny.
Dobrą okazją do odwiedzenia miasta jest Elbląskie Święto Chleba
odbywające się w dniach 1-3 września. To jeden z największych jarmarków w Polsce Północnej z regionalnymi wypiekami, produktami
żywnościowymi oraz rękodziełem, sztuką ludową, pokazami walk
rycerskich. W trakcie tego wydarzenia można spróbować i kupić chleb
z najróżniejszych zakątków Polski oraz Litwy. Nie brakuje również
miodów, wyrobów cukierniczych i regionalnych wyrobów spożywczych z różnych zakątków kraju.
www.turystyka.elblag.eu

Przez setki lat to miejsce było
świadkiem burzliwych wydarzeń –
narodzin świętych, powstań i upadków
kolejnych państw, spisków, wojen
i zwycięstw. Długie wieki wypełniły
kwidzyńską świątynię barwnymi
historiami i postaciami.
Dziś możesz je poznać...

Zapraszamy
do Kwidzyna
www.tabularium.kwidzyn.pl

POWIAT SWIDWIŃSKI

Zaprasza

W miejscu otoczonym przez piękne lasy i jeziora, zarówno miłośnicy
historii, obcowania z naturą, a także koneserzy turystyki i sportu znajdą
coś dla siebie. Powiat Świdwiński jest pełen niespodzianek.

Z jednej strony możemy w Świdwinie ujrzeć XIII-wieczny
zamek joannitów, w którym mieści się Świdwiński Ośrodek
Kultury, z drugiej zaś możemy skorzystać z nowoczesnego
Parku Wodnego„Relax”, gdzie znajduje się basen pełnowymiarowy (25x16m), basen rekreacyjny z dyszami masującymi, 20-metrową, sztuczną rzeką. Miłośnicy relaksu mogą
skorzystać z jacuzzi, a poszukiwacze emocji mogą zjechać
do wody po 105 metrowej zjeżdżalni. W Parku Wodnym
można również skorzystać z siłowni i kręgielni.
Niedaleko zamku joannitów znajduje się Brama Kamienna.
Została wybudowana w XIV wieku i w tamtych czasach
otwierała drogę wiodącą do miasta od strony Białogardu,
z którym wiąże się historia „Bitwy o krowę”, przeniesiona
we współczesne czasy w formie turnieju miast.
W Świdwinie na każdym kroku spotkamy związek z tradycjami lotnictwa wojskowego. Nic w tym dziwnego, gdyż znajduje się tu 21 Baza Lotnictwa Taktycznego, z którą związanych
jest lub było wielu mieszkańców Świdwina. Przy Dworcu PKP
znajduje się Pomnik Lotników, podarowany miastu w 1976
roku przez świdwińskich lotników stworzony z zamontowanego na specjalnym postumencie samolotu MIG-17
Powiat Świdwiński to również miejscowość uzdrowiskowa
Połczyn-Zdrój, do której od strony Poznania prowadzi tzw.

„droga stu zakrętów” wiodąca przez przepiękną Szwajcarię Połczyńską znajdującą się w rezerwacie krajobrazowym
Dolina Pięciu Jezior.
Połczyn-Zdrój stał się w ostatnich latach stolicą kulturalną
Powiatu Świdwińskiego, co roku latem na deptaku ulicy
Grunwaldzkiej powiewają w powietrzu kolorowe parasolki, można skorzystać z galerii sztuki oraz z „Kina Goplana” umiejscowionych w nowoczesnym budynku Centrum
Kultury. Zdrowotne właściwości kuracji borowinowych
i solankowych w Połczynie-Zdroju znane i doceniane są
nie tylko w Polsce. Stąd w kompleksie uzdrowisk znajdujących się w przepięknym Parku Zdrojowym, poza kuracjuszami z Polski możemy spotkać również wielu gości
z Niemiec.
Okolice Świdwina, Połczyna-Zdroju, posiadają bogatą bazę
agroturystyczną, wraz z możliwością wypożyczenia rowerów, czy kajaków, a zielone okolice Sławoborza i pełne
jezior okolice Brzeżna stanowią idealne miejsca do odwiedzenia przez każdego turystę.
Z satysfakcją informujemy, że Powiat Świdwiński po raz
piąty z rzędu znalazł się wśród laureatów Ogólnopolskiego
Rankingu Związku Powiatów Polskich w kategorii powiatów do 60 tys. mieszkańców.

ul. Mieszka I 16
78-300 Świdwin
tel. 94 36 50 301
faks 94 36 50 300
e-mail: starostwo@powiatswidwinski.pl

www.powiatswidwinski.pl

My już pływamy! A Ty?

Ponad 10 milionów przewiezionych pasażerów od początku istnienia firmy. Rzeczą nadrzędną
jest, by każdy z nich kończył podróż z uśmiechem.

Od razu rozwiejmy wszelkie wątpliwości: w całej Wielkopolsce nie ma lepszych wa-

Firma Sindbad to prawie 35 lat obecności na polskim
rynku i wspieranie krajowej gospodarki, ponad 2000
pasażerów przewożonych tygodniowo, ponad 320 komfortowych autokarów, 29 krajów w ofercie, ponad 500
miejsc przystankowych w Polsce i za granicą, łącznie
przeszło 200 000 000 przejechanych kilometrów.

runków do uprawiania sportów wodnych niż na wodach jezior konińskich. Brzmi
nieskromnie? Pewnie tak, ale nie potrzeba skromności, kiedy rzecz dotyczy naszego
wypoczynku. Tego, na który czekamy zwykle cały rok.
Skoro mamy go spędzić przyjemnie i na wodzie, to nie pozostaje nic innego, jak skorzystanie z bogatej gamy atrakcji, jakie czekają w powiecie konińskim na miłośników
wodnego i aktywnego wypoczynku. I tu
druga – głośno głoszona – kwestia: czekamy na miłośników wszystkich sportów! Nie
ma bowiem problemu, gdy masz żaglówkę i chcesz popływać od Konina, poprzez
jeziora ślesińskie, aż do Gopła. Bo atrakcją
będą śluzowania na kanałach łączących ze
sobą te piękne jeziora. Ale żaglówki to dopiero początek: kajaki, windsurfing, wakepark w Ślesinie, narty wodne czy popularne
skutery. Do tego wiele ośrodków wypoczynkowych i plaże z kąpieliskami.
Co zatem należy zrobić po podjęciu decyzji
o wypoczynku na Wielkiej Pętli Wielkopolski
w powiecie konińskim? Na początek trzeba
wybrać miejsce na bazę. Aby nie tracić czasu, zajrzyj na stronę www.powiat.konin.pl.

W zakładce Turystyka sprawdź, jak wiele
różnorodnych kwater, ośrodków czy hoteli
masz do dyspozycji. Kiedy natomiast myślisz o zwodowaniu łodzi, wybierz marinę
w Ślesinie lub przystań w Pątnowie (północna część Konina). Po całym spędzonym
aktywnie dniu trzeba też pomyśleć o jedzeniu, a jak sił wystarczy, to także o zwiedzaniu okolicy. Pomocna w tym przypadku
również będzie strona internetowa powiatu
konińskiego, a na niej zakładka Baza Gastronomiczna. Co można polecić turystom,
miłośnikom zwiedzania? Warto zajrzeć do
sanktuarium w Licheniu, obejrzeć klasztor w Bieniszewie, skanseny w Biczu czy
Budzisławiu. Jeśli sił wystarczy, można też
wspinać się i „fruwać” w parkach linowych
w Kleczewie czy Ślesinie.
Wielka Pętla Wielkopolski w powiecie konińskim daje wodniakom wielkie możliwości.
My już pływamy, a Ty?

Bezpieczeństwo jest bezapelacyjnie podstawowym
czynnikiem, na który firma kładzie nacisk. Nowoczesne
autokary, najwyższej generacji technologie i systemy
są tego potwierdzeniem – tempomat odległości (ART),
system reagowania na przeszkody (ABA 3), asystent
utrzymania pasa ruchu (SPA), elektroniczny program
stabilizacji (ESP) czy elektroniczny układ hamulcowy
(EBS). Najnowsze autokary spełniają również europejskie standardy Euro 6 dotyczące dopuszczalnej wartości
emisji spalin. Ogromną rolę odgrywają również pracownicy, którzy mają bezpośrednią styczność z klientem –
kierowcy oraz piloci, którzy czuwają nad przebiegiem
podróży i są zawsze do dyspozycji pasażerów. Każdy
Dowiedz się więcej na www.sindbad.pl

www.powiat.konin.pl

Odwiedź nas na:

+48 77 443 44 44 / 801 22 33 44

z podróżujących sam również może w dużym stopniu
zadbać o swoje bezpieczeństwo poprzez zapinanie pasów biodrowych, w które wyposażona jest cała flota.
Nie sposób tym samym pominąć siedemnastu fabrycznie nowych autokarów marki Setra, które zasiliły tabor
w tym roku. To najwyższej klasy modele jednopokładowe z serii Comfort Class 500 i piętrowy 431 DT. Stanowi
to kontynuację filozofii firmy o unowocześnianiu floty,
w której średni wiek pojazdów nie przekracza trzech lat.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom oraz dla poprawy komfortu podróży, sukcesywnie montowane są we
wszystkich autokarach gniazdka 230 V wraz z portami
USB, oferowany jest bezpłatny dostęp do Internetu,
zwiększana odległość między fotelami. Każdy pojazd
wyposażany jest również w tablicę ledową, która wskazuje przebieg trasy oraz jednolicie logowany, co ma
pozwolić na jeszcze lepszą identyfikację naszych pojazdów.
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spacerem po....

spacerem po....

Rynek z kościołem św. Jana

Średniowieczny ratusz
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m.in. hologramy 3D, animacje oraz dźwięk. Do murów obronnych tuż przy
Bastei przylega taras widokowy w formie hurdycji. Muzeum jest otwarte także
w soboty i niedziele.

JeZIORO MIeDWIe
– PIąte CO DO WIeLKOŚCI W POLSCe

Stargard to nie tylko atrakcje gotyku ceglanego. To również pobliskie jezioro
Miedwie, będące mekką miłośników windsurfingu. Na plaży znajduje się molo
wraz z nowoczesnym amfiteatrem, w którym często są organizowane letnie
imprezy kulturalno-rozrywkowe. Zlokalizowane w pobliżu bary i restauracje
pozwalają zaplanować przerwę w podróży. Nadmiedwiańska plaża została połączona ze Stargardem ścieżką rowerową.

StARGARD – KLeJNOt POMORZA

Brama Wałowa

Spotkanie ze stargardzkimi zabytkami ułatwi szlak staromiejski Stargard – Klejnot Pomorza, na którym znajduje się większość interesujących obiektów. Podczas
spaceru tą trasą odwiedzamy rynek staromiejski z ratuszem, barokowy odwach
mieszczący miejskie muzeum, hanzeatycką kolegiatę – wzór tego typu budowli
w tej części Europy. Szlak prowadzi dookoła miejskich murów obronnych z licznymi basztami, bramami, basteją. Podążanie szlakiem ułatwiają drogowskazy,
stylizowane tablice informacyjne ustawione przy zabytkowych obiektach oraz
charakterystyczne metalowe emblematy umieszczone na chodnikach i ścieżkach.

StARGARDZKIe NAJ…

StARGARD ZAPRASZA
ZAPLANuJ PRZeRWę I POZNAJ tAJeMNICe GOtyCKIeGO MIAStA…!

15. południk
długości geograficznej wschodniej

Zmierzając nad morze czy wracając znad Bałtyku, warto zatrzymać się w wyjątkowym
mieście. Jest nim Stargard, w którym znajduje się ponad dwadzieścia unikatowych
zabytków wchodzących w skład Europejskiego Szlaku Gotyku Ceglanego.
Jest tu wszystko, czego potrzeba, by ciekawie i miło spędzić czas.

BLISKO DO NIeMIeC,
BLISKO DO uNIKAtOWyCH ZABytKóW…

Stargard jest trzecim co do wielkości miastem województwa zachodniopomorskiego. Leży w odległości 40 km od
Szczecina, 120 km od terminalu promowego w Świnoujściu i 180 km od Berlina. Zachowane zabytkowe budowle zachwycają nawet najwytrawniejszych koneserów.
Wyjątkowy klimat Starego Miasta podkreśla zachowany
do dziś średniowieczny system obwarowań oraz okalające starówkę, blisko trzykilometrowe planty. Stargardzkie zabytki są włączone do Europejskiego Szlaku Gotyku
Ceglanego. Co ważne – fantastyczną panoramę miasta

(a przy dobrej pogodzie nawet Szczecina) można podziwiać z wieży Kolegiaty Mariackiej. Budowla posiada
status pomnika historii – jednego z 70 obiektów i obszarów reprezentujących najwybitniejszą grupę zabytków
w Polsce.

NAJNOWOCZeŚNIeJSZe MuZeuM
NA POMORZu ZACHODNIM

Odwiedzając Stargard, nie można ominąć obronnej budowli z XVI wieku. Dziś Basteja jest najnowocześniejszym
muzeum na Pomorzu Zachodnim. W tym czteropoziomowym obiekcie do prezentacji historii miasta wykorzystano

Kolegiata Mariacka – najpiękniejszy i zarazem jeden z największych gotyckich ceglanych kościołów
w Polsce. To najcenniejszy zabytek Pomorza Zachodniego.
Jedna z wyższych na Pomorzu (w pierwszej dziesiątce w kraju), mierząca 99 m wysokości wieża
kościoła św. Jana.
Brama Młyńska – jedyna w Polsce i jedna z dwóch w Europie brama miejska, rozpięta nad korytem rzeki.
Najdłuższe w Polsce (obok krakowskich) planty biegnące wzdłuż potężnych wałów, fos i bastionów
oraz murów obronnych z bramami, bastejami i basztami.
Najokazalsze miejskie baszty w Polsce: Morze Czerwone i Tkaczy.
Największy średniowieczny ratusz na Pomorzu Zachodnim.
Najpotężniejszy na Pomorzu zespół średniowiecznych umocnień miejskich.
Dom Protzena (Szkoła Muzyczna) – jedna z najpiękniejszych kamienic gotyckich na terenie Polski.
Największy w Polsce i drugi na świecie krzyż pokutny z 1542 roku.
15. południk długości geograficznej wschodniej,, przebiegający przez zachodnie
przedmieście, od 1884 roku wyznacza centrum środkowoeuropejskiej strefy czasowej.
Urząd Miejski, Stargard Szczeciński
ul. Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard Szczeciński
www.stargard.pl

Brama Młyńska

Wieża ciśnień

Kolegiata Mariacka

Basteja
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Robert Szewczyk

zwolnij naturalnie
...w regionie Puszczy Białowieskiej

Marzycie o wygodnym odpoczynku w otoczeniu harmonijnych pejzaży, spotkaniach
z dziką przyrodą, pełnym relaksie i dobrym jedzeniu?
Region Puszczy Białowieskiej spełni wasze marzenia!

Tonąca w zieleni lasów kraina wabi pięknem przyrody, wyborną regionalną kuchnią i ekscytującą kulturą.
Wzrok przyciąga mozaika krajobrazów, lasów, łąk i pól
pociętych dolinami meandrujących rzek Narwi i Narewki
oraz lśniących taflami zalewów Bachmaty, Repczyce i Siemianówka. Crème de la crème to Puszcza Białowieska
– skarb światowego dziedzictwa z listy UNESCO. Szósta
część puszczy znajduje się w granicach Białowieskiego
Parku Narodowego, najstarszego w Polsce, utworzonego w 1921 r., a pozostały obszar jest Leśnym Kompleksem Promocyjnym ,,Puszcza Białowieska”. Prastare dęby
szumią pasjonującą opowieść…

BOGACtWO MOżLIWOŚCI

Region szczodrze obdarzony przez naturę sprzyja różnym formom aktywności. Przechadzki i wycieczki szlakami pieszymi, nordic walking i ścieżkami edukacyjnymi,
rowerowe eskapady ciekawymi szlakami rowerowymi
(polecamy Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo), spływy kajakowe czy poszukiwania skarbów podczas odkrywczych questów – wybierajcie sami. Ponad 600 km
solidnie oznakowanych szlaków, biegnących przez puszczę i w jej pobliżu, przez podlaskie miasteczka i wsie uka-

zuje to, co w regionie najpiękniejsze: przyrodę, kulturę
i tradycję.

tuRyStyCZNe DROGOWSKAZy

Planując wyjazd, weźcie pod uwagę zaskakująco przyjemną gamę możliwości i ofert. Być może zainteresuje
was luksusowy weekend w gościnnych hotelach i pensjonatach, odkrywanie z przewodnikiem tajemnic puszczy albo wiejskie SPA w urokliwej Dolinie Górnej Narwi –
regeneracja sił witalnych w Gorącej Beczce, Ruskiej Bani
i Chacie oraz poznawanie malowniczej Krainy Otwartych
Okiennic w jednym. A może wybierzecie komfortowy, romantyczny i odprężający pobyt w salonie SPA w Hajnówce lub Białowieży? A dzieci? Najmłodsi wspaniale będą
się bawić w Chatce Baby Jagi. Zanurzą się w zaczarowanym świecie bajek, ugotują zupę z… pająków i sprawdzą
swoją prawdomówność na wadze kłamstwa. Po dniu
pełnym wrażeń czas na porządny posiłek. W gościńcach,
restauracjach, zajazdach w Białowieży, Hajnówce czy Narewce do wyboru są smakowite dania kuchni polskiej,
rosyjskiej, białoruskiej i ukraińskiej, a na deser marcinek
hajnowski. Jako pamiątki z podróży zabierzecie ze sobą
między innymi ser carski, miody z leśnej pasieki, przyprawy i herbatki ziołowe. Zapraszamy na wakacje!

Centrum Turystyki Regionu Puszczy Białowieskiej - Starostwo Powiatowe w Hajnówce
LOT „Region Puszczy Białowieskiej”
ul. 3 Maja 45, 17-200 Hajnówka, tel. 85 682 43 81, fax 85 682 51 41
e-mail: turystyka@powiat.hajnowka.pl, biuro@lot.bialowieza.pl
www.powiat.hajnowka.pl/ctrpb, www.lot.bialowieza.pl

fot.: Adam Panfiluk, Paweł Tadejko, Krzysztof Kobus

SKARBIeC NAtuRy
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Wolin – skansen wikingów

Podróż nimi to dobra okazja, aby poznać spuściznę Księstwa Pomorskiego, które istniało przez przeszło sześć wieków – od czasów
Bolesława Krzywoustego aż do wojny trzydziestoletniej – na terenach obecnej Polski i Niemiec. Wędrując Szlakami Lubinusa, po obu
stronach granicy zobaczymy intrygująco podobne świątynie, zamki
i miasta, a wśród nich prawdziwe perełki architektury i przyrody.

Michał Rembas

SZLAKIeM SłyNNeJ
MAPy
Aż 49 miejscowości poznamy na pomorskich Szlakach Lubinusa. Są wśród nich miasta
duże i małe, a nawet wioski. I są zarówno miejsca znane, jak i te, gdzie turyści raczej
nie trafiają. Miejsca są różne, ale łączy je jedno: ich widoki znalazły
się na słynnej mapie Księstwa Pomorskiego z 1618 r.

MAPA Z WIDOKAMI

Imponująca mapa o wymiarach 125x221 cm powstała
na zamówienie księcia szczecińskiego Filipa II, a opracował ją niemiecki uczony Eilhard Lubinus, który podczas
trzech podróży dokonał stosownych pomiarów i zebrał
niezbędne informacje. Nowa mapa miała służyć sprawnemu zarządzaniu rozciągającym się od Łeby na wscho-

dzie aż za Stralsund na zachodzie księstwem oraz do
celów wojskowych.
Na mapie znajduje się 49 widoków najważniejszych
miast pomorskich oraz sekularyzowanych klasztorów
w Kołbaczu i Marianowie, a także książęcego pałacu myśliwskiego w Podlesiu koło Sowna.
Dziś wszystkie te 49 miejsca łączą opracowane przez Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie „Szlaki Lubinusa”.

Eilhard Lubinus
Był jednym z największych uczonych doby renesansu. Urodził się w 1565 r. w Westerstede. Studiował na uniwersytetach w Rostocku, Lipsku, Kolonii, Strasburgu i w Tybindze. Od lat 90. XVI w. pracował na uniwersytecie w Rostocku, gdzie był profesorem poezji i teologii. Był autorem poczytnych wówczas słowników greki i łaciny, a także traktatu o przyczynach zła. Zajmował się również matematyką i kartografią. Zanim opracował mapę Księstwa Pomorskiego,
stworzył mapę Rugii (1609). W 1614 roku wydał zadedykowaną księciu pomorskiemu Filipowi II grecko-niemiecko-łacińską edycję Nowego Testamentu,
z przedmową i poradami dotyczącymi uczenia chłopców łaciny. Sławny już za życia, zmarł w Rostocku w 1621 r. Jego prace filologiczne były wielokrotnie
wznawiane zarówno za życia autora, jak i po jego śmierci.

PętLA ZA PętLą
Trzebiatów – starówka

fot. archiwum Magazynu SWiat, Wikimedia Commons
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Szlaki Lubinusa, przeznaczone są dla turystów zmotoryzowanych.
Wszystkie trasy mają kształt zamkniętej pętli – dzięki temu podróż
możemy zacząć w dowolnym miejscu danej trasy. Pięć tras prowadzi
po Polsce, trzy w Niemczech, a jedna trasa wiedzie przez oba kraje.

Między Regą a Wolinem – 152 km (Wolin, Kamień Pomorski, Trzebiatów, Gryfice)
Trasa zaczyna się w Wolinie. Czasy sprzed tysiąca lat, gdy Wolin był
potężnym miastem, przypomina będący rekonstrukcją wczesnośredniowiecznej osady skansen. Niedaleko stąd do Kamienia Pomorskiego, gdzie w gotyckiej katedrze możemy zobaczyć i usłyszeć
wspaniałe barokowe organy z 1672 r. Następnie trasa wiedzie przez
Trzebiatów, który z powodu swoich licznych zabytków zwany jest
„Kazimierzem Północy”. To właśnie tu zobaczymy uwieczniony na
ścianie kamienicy wizerunek słonia z XVII w. Ostatnim miastem na
trasie są Gryfice z imponującą kolekcją parowozów i wagonów kolei
wąskotorowych.

Na południe od Szczecina – 103 km (Gartz, Gryfino, Banie, Pyrzyce, Kołbacz)
Kamień Pomorski – katedra

Szlak wiedzie zarówno przez Polskę, jak i Niemcy. Po drodze poznamy leżące nad Odrą miasteczko Gartz z zachowanymi średniowiecznymi murami obronnymi, przejedziemy przez będące cenną ostoją
ptactwa wodnego Międzyodrze i odwiedzimy Gryfino z romańsko-gotyckim kościołem i słynnym „krzywym lasem”. W pobliskich Baniach warto zobaczyć gotycką kapliczkę św. Jerzego z 1417 r. Potem
szlak zaprowadzi nas do Pyrzyc, ze świetnie zachowanymi murami
obronnymi i XIX-wieczną studzienką św. Ottona, projektu słynnego
niemieckiego architekta Karola Schinkla. Ostatnim punktem trasy
jest Kołbacz z potężnymi pozostałościami klasztoru Cystersów.
Kołbacz – pozostałości klasztoru Cystersów
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Renesansowy Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie (arch. ZROT)

Kolegiata Mariacka w Stargardzie

W krainie gotyku i czarów – 66 km
(Stargard, Suchań, Szadzko, Dobrzany, Marianowo)
Szlak zaczyna się od perły gotyku – Stargardu. Szczególnie wielkie wrażenie robi tu kolegiata Mariacka. Przepiękną
trójnawową bazylikę wzorowano na katedrach francuskich
z XIII w. Następnie trasa prowadzi przez Suchań z gotyckim
kościołem i ryglowymi domkami sprzed 200 i 300 lat oraz
Dobrzany z klasycystycznym kościołem, projektu cenionego
XVIII-wiecznego architekta Dawida Gillego. Niestety, po potężnym niegdyś zamku w Szadzku pozostały tylko wysokie
na 13 metrów wały ziemne i fosy. Jeszcze w XVIII w. wszystkie budowle warowni rozebrano. Z kolei położone na szlaku Marianowo związane jest z tragiczną postacią straconej
w 1620 r. za czary szlachcianki Sydonii von Borck, pensjonariuszki mieszczącego się w dawnym klasztorze zakładu
dla samotnych panien. Do dziś przetrwał kościół klasztorny
i jedno skrzydło klasztoru.

Pałac Młynarzy w Koszalinie

Nadmorskie zamki i wędrujące wydmy – 293 km
(Darłowo, Sławno, Bytów, Lębork, Łeba, Słupsk)
Na początku podróży udamy się do Darłowa ze świetnie zachowanym Zamkiem Książąt Pomorskich. To właśnie w jego murach urodził
się i zmarł słynny król-pirat Eryk Pomorski, swego czasu władca całej
Skandynawii. Kolejnym etapem podróży jest Sławno, z zachowanymi
średniowiecznymi bramami miejskimi. Następnie kierujemy się do Bytowa, z okazałym zamkiem Gryfitów. Kolejny zamek, tym razem krzyżacki, czeka na nas w Lęborku. Ciekawostką Łeby jest barokowy kościółek
z podwieszaną figurą anioła chrzcielnego. W pobliżu miasta rozciągają
się słynne ruchome wydmy. Na zakończenie podróży zwiedzimy kolejny
Zamek Książąt Pomorskich, tym razem w Słupsku.

Ratusz w Darłowie

Gotycki zamek krzyżacki w Bytowie

Między Odrą a Iną – 89 km (Szczecin, Szczecin Dąbie, Goleniów, Sowno)
Otwierający szlak Szczecin jest godny kilku dni zwiedzania.
Czasy świetności Księstwa Pomorskiego przypomina tu pieczołowicie odbudowany ze zniszczeń II wojny światowej
renesansowy Zamek Książąt Pomorskich. Obecna dzielnica
Szczecina, Dąbie, w czasach Lubinusa była odrębnym miastem. Do dziś przetrwał tu dworek myśliwski książąt szczecińskich z ok. 1600 r., obecnie biblioteka. Gdy dotrzemy do Goleniowa, nie wolno pominąć gotyckiej Bramy Wolińskiej, która
uchodzi za jedną z najpiękniejszych bram miejskich w całej
Polsce. W kościele we wsi Sowno zobaczymy prawdziwą ciekawostkę – płytę nagrobną zmarłego w 1599 r., nadwornego
błazna księcia Jana Fryderyka z wizerunkiem trefnisia.

XX w. klimatyczna starówka ze średniowieczną katedrą i pięknym XIX-wiecznym ratuszem.
W pobliskim Karlinie zobaczymy relikty zamku biskupów kamieńskich
oraz XIX-wieczny most podobny do rzymskich akweduktów. Niedaleko
stąd do Białogardu, z fragmentami średniowiecznych murów obronnych i neobarokowym ratuszem. Gdy zawitamy do Szczecinka, poznamy tu m.in. zachowane skrzydło Zamku Książąt Pomorskich oraz piękny
neogotycki kościół z początku XX w., a także przypominający obronny zamek ratusz, jeden z ładniejszych kraju. Ciekawostką Bobolic jest
neogotycki kościół – niegdyś protestancki, a teraz służący wyznawcom
prawosławia. Następnie szlak wiedzie przez Koszalin, gdzie zobaczymy
Pałac Młynarzy z XIX w. oraz przepiękną ośmioboczną gotycką kaplicę
św. Gertrudy. Na zakończenie trasy zajrzymy do Sianowa, z kościołem
św. Stanisława. Jego murowana wieża pochodzi z XVI w., lecz wieża
o szkieletowej konstrukcji „w kratę” jest dwa wieki młodsza.
fot. Andrey Shevchenko, stepmar - Fotolia.pl
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Gotycka Brama Wolińska w Goleniowie

W dorzeczu Parsęty – 270 km
(Kołobrzeg, Karlino, Białogard, Szczecinek, Bobolice, Koszalin, Sianów)
Podróż zaczynamy w Kołobrzegu, którego jedną z licznych
atrakcji jest zbudowana praktycznie od nowa w latach 90.
Kołobrzeg – średniowieczna katedra

Zamek Książąt Pomorskich w Słupsku
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Ribnitz-Damgarten – klasztor Klarysek

starówki zobaczymy prawie pięćset zabytków, w tym trzy potężne
gotyckie świątynie i wspaniały ratusz. Nic więc dziwnego, że wpisano ją na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Kolejne etapy
podróży to Bergen auf Rugen, z pięknym ryglowym domem Benedixów z 1630 r., gotyckim kościołem i wieżą widokową sprzed
140 lat, oraz Barth, ze świetnie zachowanym starym miastem.
W Ribnitz-Damgarten stoi pamiętający czasy Gryfitów gotycki kościół, podobnie jak w malutkim Tribses, gdzie możemy zwiedzić
też Muzeum Ziemniaka. Śliczne Grimmen może pochwalić się bramami miejskimi, równie starym ratuszem oraz współczesną rzeźbą
praczki, a także zabawną fontanną z postaciami muzykantów. We
Franzburgu czeka nas niemałe zdziwienie – tutejsza kaplica zamkowa jest bardzo podobna do kaplicy zamkowej w Szczecinie. Podróż zakończymy w Richtenbergu, gdzie stoi XIII-wieczny kościół
z gotyckimi freskami.

W SIeCI I NA PAPIeRZe

Jak znaleźć Szlaki Lubinusa? Nic prostszego – wystarczy wejść na
witrynę lubinus.pl
Stralsund

Ueckermünde –miejska przystań

Między Wkrą a Pianą – 164 km (Pasewalk, Ueckermünde, Usedom, Anklam)

Wolgast – ratusz

Położony nieopodal polsko-niemieckiej granicy Pasewalk szczyci się
świetnie zachowanymi umocnieniami z epoki średniowiecza. Gdy dotrzemy do Ueckermünde, będziemy pod wrażeniem tutejszej świetnie
zachowanej starówki z Zamkiem Książąt Pomorskich, w którym zmarła
żona Bogusława XIV, Anna Jagiellonka.
Położone na wyspie Uznam Usedom to obecnie ciche miasteczko z gotyckim kościołem i ładnymi, ryglowymi domkami w kratę. Na koniec
trasy odwiedzimy Anklam, z muzeum pioniera lotnictwa Ottona Lilienthala, murami miejskimi i gotyckim kościołem Mariackim.

Od Wołogoszczy po las Gryfa – 170 km
(Wolgast, Greifswald, Loitz, Demmin, Altentreptow, Gützkow)

Greifswald – targ rybny

Trasa prowadzi przez mało popularne, lecz urokliwe niemieckie miasta. Wolgast słynie z pięknej starówki i podobnego do młynka ratusza,
Griefswald z gotyckich kościołów i założonego w XV w. uniwersytetu,
zaś malutkie Loitz z Bramy Kamiennej i gotyckiego kościoła. Atrakcją
Demmin jest dominujący nad miastem gotycki kościół oraz stare spichlerze. W Altentreptow warto zobaczyć ważący 360 ton, imponujący
Wielki Kamień i gotycki kościół, zaś Gützkow jest malutkim miastem
z wielkim gotyckim kościołem z XIII w.

Wrota Rugii i kresy Księstwa – 195 km (Stralsund, Bergen auf Rugen, Barth, Ribnitz-Damgarten, Tribses, Grimmen, Franzburg, Richtenberg)
Kolejna trasa pozwalająca poznać niemieckie miasta, z których tylko
Stralsund jest popularny wśród polskich turystów. Przyciąga ich tutejsze wielkie oceanarium z basenami, w których żyją ławice ryb bałtyckich, z Morza Północnego i Atlantyku. Jednak w obrębie miejscowej
Bergen auf Rugen – dom Benedixów

Barth

fot. Manuel Schönfeld, Leopold, German Foto Agency - Fotolia.pl
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Znajdziemy tu nie tylko mapę Pomorza z wytyczonymi dziewięcioma trasami i ich dokładnym opisem, ale i samą mapę Lubinusa
w imponującej rozdzielczości oraz katalog miast i ryb ukazanych
na mapie. Do tego dochodzą archiwalne zdjęcia i inne pomocne materiały. Osobom przywiązanym do tradycyjnej formy pozostaje zwrócić się do Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (Szczecin 70-540,
ul. Korsarzy 34, cikit@zamek.szczecin.pl) o bezpłatną, wydaną
w 2014 roku przez Zamkek Książąt Pomorskich w Szczecinie publikację „Śladami Lubinusa. Przewodnik niezwykły”. Jest ona dostępna również w wersji niemieckiej.
Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna
ul. Partyzantów 1, 70-222 Szczecin

Stralsund, Überblick
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100 kilometrów przygody

Robert Szewczyk

kASzuby Północne – WoDnA tRiADA
Powiaty wejherowski i pucki zapraszają latem do… wody. Wybór atrakcji jest przeogromny,
a miłośnicy aktywnego spędzania czasu mają w czym wybierać.
Te dwa powiaty rozciągają się od brzegów Morza Bałtyckiego po lesiste wzniesienia Pojezierza Kaszubskiego.
Urokliwy krajobraz regionu urozmaicają tafle jezior i zamaszyste zakola pomorskich rzek. Każdy, kto ceni sobie
wypoczynek nad wodą i na wodzie, z pewnością się nie
zawiedzie – oto krótki przegląd oferty Kaszub Północnych.

MoRze i zAtokA
Lato na Mierzeji Helskiej to nadbałtycki klasyk. Mariny
we Władysławowie, Kuźnicy, Jastarni i Helu czekają na
morskich wilków. Chętnie przyjeżdżają tu również fani
sportów wodnych, takich jak windsurfing, kitesurfing,
paddleboarding, kajakarstwo i żeglarstwo. Ciepły i płytki
akwen Zatoki Puckiej sprzyja zarówno doświadczonym,
jak i początkującym wodniakom. Akademia Jachtingu
w Jastarni oferuje czartery, kursy oraz szkolenia żeglarskie
i motorowodniackie. Windsurferzy dobrze znają renomowaną szkołę Mastersurf w Chałupach. Liczne propozycje wypoczynku na wodzie mają także Harcerski Ośrodek Morski w Pucku oraz ośrodki szkoleniowe w Rewie.
Zwolenników pluskania się wśród morskich fal zadowoli
informacja, że kąpieliska we Władysławowie i Jastrzębiej Górze uzyskały statut elitarnej Błękitnej Flagi, co
gwarantuje czystość, bezpieczeństwo i świetną infra-

strukturę. A kto lubi prędkość, może pośmigać po morzu
skuterem wodnym lub ribem (szybką łodzią motorową)
albo spróbować swoich umiejętności w jeździe na nartach wodnych tudzież jej odmianie wakeboardingu –
emocje gwarantowane.

Rzeki i jezioRA
Nad rozległym Jeziorem Żarnowieckim znajdują się
świetnie przygotowane przystanie żeglarskie i wypożyczalnie różnorodnego sprzętu wodnego, m.in. w Nadolu, Lubkowie i Brzynie. Przez jezioro przepływa rzeka Piaśnica, uchodząca do Bałtyku w okolicach Dębek
– ciekawy szlak kajakowy, który prowadzi przez rezerwat
przyrody „Piaśnickie Łąki”. Podczas siedmiokilometrowego spływu organizowanego przez firmę Kajaki Dębki
można też zanurkować w czystej rzece w specjalnych
maskach! Bardziej zaawansowanych kajakarzy skuszą
z pewnością piękne, choć niełatwe kaszubskie szlaki
wodne Łebą i Redą. Wartki prąd rzek, liczne przeszkody,
ale i nieskażona przyroda, biwaki pod gwiazdami oraz
interesujące zabytki sprawiają, że nie sposób się nudzić.
Zatem morze, jezioro czy rzeka?
Przygoda na Kaszubach Północnych czeka!

Stowarzyszenie Turystyczne „Kaszuby Północne”, Lokalna Organizacja Turystyczna
plac Wolności 28, 84-100 Puck, NIP 587 15 28 445, tel. 603 039 013, www.kaszubypolnocne.pl
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POWIAT CZĘSTOCHOWSKI
ZAPRASZA

Paweł Wroński

Jeśli nie wiecie, jak ciekawe imprezy odbywają się w powiecie częstochowskim,
zapraszamy. Przekonajcie się sami!
Poznawanie powiatu częstochowskiego w festiwalowej atmosferze urozmaici każdy urlop. Zwłaszcza
w miesiącach letnich, gdy wydarzenia przybierają zaskakująco zróżnicowany charakter.
W lipcu zapraszamy do Złotego Potoku w gminie
Janów na 19. „Jurajskie Lato Filmowe” (www.latofilmowe.pl; www.janow.pl). Festiwal przypadnie do
gustu tym, którzy lubią zarywać noce, przez 3 kolejne doby bowiem seanse odbywają się w plenerze,
gdy panuje zupełna ciemność. Mocnymi punktami
programu są spotkania z gwiazdami polskiej sceny filmowej, a bogatego wachlarza festiwalowych
wydarzeń dopełniają koncerty, skecze kabaretowe
i konkursy odbywające się za dnia.
Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie zaprasza
w dniach 18–20 sierpnia na XV Święto Ciulimu-Czulentu. Pozornie głównym przesłaniem imprezy
jest degustacja tych dwóch potraw, świadczących
dobitnie o przenikaniu się w przeszłości kultury polskiej i żydowskiej. Jej idea jednak wykracza zdecydowanie poza sferę kulinariów, gdyż przypominając
wspólną przeszłość, uczy tolerancji i wzajemnego
zrozumienia. Festiwalowych gości z kraju i z zagranicy
zbliżają występy artystyczne, degustacje potraw oraz
symboliczne, wspólne zapalenie menory. Zgodnie
z chasydzkim powiedzeniem, że radość jest zdolnością

człowieka do ciągłego odradzania się, spotkanie w Lelowie zawsze przebiega we wspaniałej atmosferze.
Mstów zaprasza we wrześniu na Święto Jabłka,
jest bowiem stolicą powiatowego zagłębia sadowniczego (www.mstow.pl). W programie oprócz jabłkowego targowiska zaplanowano koncerty. Imprezę
zakończy puszczanie lampionów. Festiwal stanowi
drugą w roku odsłonę projektu promocji kluczowego
lokalnego produktu, czyli jabłek. Pierwszą jest Święto Kwitnącej Jabłoni, które odbywa się rokrocznie
w maju, gdy drzewa w sadach są obsypane kwiatami.
W kalendarz wydarzeń wpisano także imprezę dla
zainteresowanych lekkim lotnictwem. Są to targi
ParaRudniki (www.pararudniki.pl), które odbywają
się w maju, na lotnisku koło Rudników. Ambicją organizatorów jest prezentacja wszelkich nowości służących spełnieniu odwiecznego marzenia ludzkości
o podboju przestworzy. Program uatrakcyjniają loty
szybowców i wiatrakowców oraz wyścigi dronów. Za
rok odbędzie się siódma edycja targów.
Dla koneserów muzyki polecamy Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych. Impreza odbywa się corocznie
w czerwcu, w jednej z gmin na terenie powiatu. Dobra
muzyka, barwne korowody i piękny taniec. Na to możecie liczyć podczas III odsłony tej imprezy już w 2018 r.

Powiat częstochowski:

Starostwo Powiatowe w Częstochowie, ul. Sobieskiego 9, 42-217 Częstochowa, tel. (34) 32-29-100
Szlak Orlich Gniazd – www.orlegniazda.pl, Jurajskie Lato Filmowe i Święto Pstrąga w Złotym Potoku – www.janow.pl
www.czestochowa.powiat.pl/turysta/turystyka www.polskainfo.pl/przewodnik/powiat,265/czestochowski.html
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SANDOMIeRSKIe KALeNDARIuM
Nawet największy pracoholik musi kiedyś odpocząć od codziennych obowiązków.
Najlepszym okresem na oderwanie się od pracy jest okres letni. To właśnie wtedy
promienie słoneczne zachęcają zarówno do błogiego leniuchowania czy aktywnego
wypoczynku na łonie natury, jak i delektowania się muzyką na świeżym powietrzu.
lipiec-sierpień
XXVIII Sandomierskie Wieczory Organowe
Miejsce: Bazylika Katedralna
Uczta dla miłośników muzyki organowej, której brzmienie we wnętrzach sandomierskiej Bazyliki Katedralnej
oferuje niepowtarzalne wrażenia estetyczne.
8 – 9 lipca
Jarmark Jagielloński i Turniej Rycerski
Miejsce: Rynek Starego Miasta oraz plac Jana Pawła II
Wydarzenie promujące kulturę rycerską oraz mieszczańsko-kupiecką z udziałem braci rycerskiej, rękodzielników oraz licznych pasjonatów rekonstrukcji historycznej. W ramach imprezy odbywają się inscenizacje
historyczne, pokazy walk rycerskich, tańca dawnego,
pokazy rzemiosł dawnych, koncerty muzyczne oraz
wiele innych atrakcji.
21-23 lipca
Festiwal Dookoła Wody
Miejsce: Bulwar im. Marszałka Piłsudskiego
Festiwal to wielobarwna, wielokulturowa podróż przez
bliskie i dalekie zakątki kuli ziemskiej, podczas której
prezentowana jest muzyka z różnych części świata.
Tegoroczny festiwal skupi uwagę na królowej polskich
rzek – Wiśle.

15 sierpnia
Dożynki Miejskie
Miejsce: Sandomierz
Tegoroczne Miejskie Święto Plonów ukaże potencjał
lokalnej tradycji i folkloru oraz zaprezentuje bogactwo regionalnych plonów. Świętu będzie towarzyszyć impreza o folkowym charakterze
2 poł. sierpnia
XXVII Festiwal Muzyka w Sandomierzu
Miejsce: Dom Katolicki, Zamek Królewski, Bazylika
Katedralna, kościół Św. Jakuba.
Największe muzyczne wydarzenie w mieście – różne style i gatunki muzyczne z naciskiem na muzykę klasyczną.
26 sierpnia
IX Triathlon Ziemi Sandomierskiej
Miejsce: Miejski Stadion Sportowy
Triathlon odbywa się w dwóch kategoriach głównych:
Mistrzostwa Polski Lekarzy oraz Otwarte Mistrzostwa
Ziemi Sandomierskiej dla Amatorów.
2 września
Pożegnanie wakacji
Miejsce: Rynek Starego Miasta
Impreza plenerowa kończąca okres wakacji. Na to

spotkanie zaplanowano konkursy, animacje dla dzieci
i młodzieży, koncerty lokalnych młodych talentów oraz
gwiazd muzyki estradowej.

ło się w tradycję miasta. W programie m.in. degustacja
młodych win regionalnych i produktów lokalnych, konferencje, seminaria, barwny korowód.

1 października
Narodowy Dzień Sportu
Miejsce: wszystkie obiekty MOSiR
Wydarzenie sportowe, w którym uczestniczą wszyscy
mieszkańcy miasta i turyści. Organizator włącza się
w ogólnopolską promocję aktywności ruchowej.

2 grudnia
Kiermasz Mikołajkowy
Miejsce: Rynek Starego Miasta
Na barwnych kramach będzie można nabyć ręcznie
robione prezenty dla dzieci, ozdoby świąteczne, pachnące choinki, nie zabraknie również świątecznych smaków – do nabycia miody, przyprawy, słodkości, a także
regionalne smaki.

8 października
Odpust Wincentego Kadłubka
Miejsce: Rynek Starego Miasta
Obchody ku czci bł. W. Kadłubka, patrona miasta
i współpatrona Diecezji Sandomierskiej.
listopad
Witamina Jazz
Miejsce: Lapidarium pod Ratuszem
Cykl nastrojowych koncertów jazzowych doskonale
wpisujących się w jesienną aurę.
4-5 listopada
100% Sandomierza za 50%
Mocna dawka poprawiających humor duchowych witamin w formie cyklu nastrojowych koncertów jazzowych doskonale wpisujących się w jesienną aurę.
18-19 listopada
5. edycja Święta Młodego Wina
Miejsce: Zamek Królewski, lokale gastronomiczne
Jubileuszowa, piąta edycja święta, które na stałe wpisa-

15 – 17 grudnia
Festiwal Niepokorni – Uczta z piosenką nieobojętną
Miejsce: Dom Katolicki
Ogólnopolski festiwal dla miłośników utworów „gitarą
i piórem” uczynionych. Festiwal składa się z wielu koncertów poświęconych poezji śpiewanej.
31 grudnia
Powitanie Nowego Roku
Miejsce: Rynek Starego Miasta
Sylwestrowa impreza plenerowa połączona z zabawą
taneczną, pokazem fajerwerków oraz składaniem życzeń noworocznych.
Podziemna Trasa Turystyczna
– otwarta jest codziennie w godz. 10–18 (poza sezonem do 17)
Muzeum Diecezjalne, ul. Długosza 9,
www.domdlugosza.sandomierz.org,
Muzeum Okręgowe, ul. Zamkowa 12 (zamek),
Rynek 1 (ratusz), www.zamek-sandomierz.pl
www.sandomierz.pl
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Święto Chleba i Piernika 2017
25-27 sierpnia 2017 r.
Rynek Miejski, Jawor
Wielkimi krokami zbliża się tegoroczna edycja Święta Chleba i Piernika, imprezy, która wyrosła
z tradycji jaworskiej ziemi, z bogato zapisanych kart jej historii. To wyjątkowe święto jest
kontynuacją organizowanych przez lata Międzynarodowych Targów Chleba. Już dziś zapraszamy
do przeżycia niezwykłej i „smacznej” przygody w Jaworze na Dolnym Śląsku.
W ciągu trzech dni imprezy mistrzowie piekarnictwa z całej Polski i z zagranicy prezentować będą swoje wypieki,
a na stoisku animacji piekarniczych z bliska będzie
można się przyjrzeć prawdziwym dziełom
sztuki. To właśnie tu powstają wspaniałe
bochny, dziesiątki form i setki smaków, wy
wypiekanych od początku do końca na oczach
gości. W roli głównej – chleb jaworski. Jego
siła tkwi w smaku, a skład i receptura są dada
lekie od wielkoprzemysłowych produkcji.
zaZapach cynamonu i przypraw korzennych za
prowadzi Państwa wprost na stoiska z piernikami. Receptury z XVI w. i współczesne, a do tego kolorowy
lukier, finezyjne kształty i wyborny smak.
Przed nami kolejna edycja konkursu na „Rzeźbę Piekarsko-Cukierniczą”, po raz kolejny wybrany zostanie również „Piekarz Roku”. W niedzielne przedpołudnie zapraszamy na „Dolnośląskie pieczenie chleba”, czyli konkurs
na najlepszy i najsmaczniejszy chleb charakterystyczny
dla danej miejscowości, regionu. Do udziału w nim zapro-

siliśmy samorządowców, którzy w towarzystwie piekarzy
i cukierników przystąpią do rywalizacji o miano „Dolnośląskiego Wypieku Roku”.
Jak co roku Święto Chleba i Piernika będzie obfitowało
w występy muzyczne w stylu folk, które zapewnią nam zaproszone zespoły z miast partnerskich. Goście z Ukrainy,
Włoch, Niemiec i Czech, a także przyjaciele z Niepołomic,
uświetnią naszą imprezę swoimi popisami artystycznymi.
Podczas wieczornych koncertów będziemy się bawić przy
największych przebojach utalentowanej artystki– Natalii
Nykiel oraz jednego z najpopularniejszych piosenkarzy
polskiej sceny muzycznej, Grzegorza Hyżego. Zapowiada
się „pyszna” zabawa
Na deser Piernik – czy w tym roku znów uda się
pobić rekord na najdłuższy piernik w Polsce,
który obecnie wynosi 46, 10 m?
Do zobaczenia!
www.schip.jawor.pl
www.facebook.com/schip.jawor

58

wyprawa

wyprawa

SAONA
PODRóż W StRONę SłOńCA

Karaibskie plaże z białym piaskiem, błękitne morze i palmy kokosowe, soczyste owoce, świeże
warzywa i doskonałe owoce morza – jednym słowem Saona.

Obowiązkowym punktem podczas pobytu w Republice Dominikany jest wyspa Saona leżąca w archipelagu Wielkich Antyli. Już jej nazwa zapowiada wyjątkową egzotykę. Palmy kokosowe rosnące na plaży,
biały piasek, fantastyczny kolor wody sprawiają, że
liczne lokalne firmy organizują na nią wycieczki. Programy pobytu na wyspie niewiele się różnią. Ceny
wycieczek na Saonę wahają się od 75 do 180 dol.,
nie licząc dodatkowej wizyty w miasteczku Altos de
Chavon, do którego wstęp kosztuje tylko 5 dol.

ReJS ReJSOWI NIeRóWNy

Większość turystów zamierza delektować się pięknem bajecznej Saony. Na wyspę można dotrzeć
szybką łodzią motorową, z powrotem zaś wrócić
katamaranem żaglowym, który zużywa mniej paliwa i zabiera na pokład wielu pasażerów, ale płynie
wolno. Trwający 45 minut rejs motorówką przypomina raczej desant komandosów, a nie przyjemny
wypad, i jest dość stresujący, szczególnie dla rodzin
z dziećmi. Płaskodenne łodzie podskakują na każdej

fali i uderzają dziobem o wodę. Podróż tym środkiem lokomocji trzeba odbyć w kapokach, których
noszenie jest obowiązkowe od 1 stycznia 2017 r.
Upakowani ciasno turyści, siedzący na plastikowych
ławeczkach opuszczają więc pokład nieco zmęczeni. Można jednak wybrać inną opcję podróży na
wyspę, a mianowicie wynająć jacht motorowy. Ta
przyjemność kosztuje od 2000 do 5000 dol.
Ale nie można też zapomnieć o dużym, komfortowym katamaranie motorowym, który w miarę szybko dowiezie pasażerów spragnionych odpoczynku
na rajską wyspę. Co ważne, w tym przypadku nie
ma potrzeby wkładania krępujących ruchy kapoków. Mowa o katamaranie „Adventure VIP” idealnym na tę wyprawę.
Analizując programy pobytu na Saonie, należy zwrócić uwagę na szczegóły, np. plan pobytu,
atrakcje turystyczne, miejsca zakwaterowania czy
catering. Większość organizatorów wyjazdów zor-

ganizowanych wybiera zatłoczone
plaże, wprawdzie malownicze, ale
z setkami turystów stłoczonych w kolejkach po posiłek serwowany na plastikowych talerzykach. Na spacer po
bajecznej plaży pozostaje więc niewiele czasu.

tROPIKALNy KRAJOBRAZ
NA WyłąCZNOŚć

Rajskie wspomnienia z karaibskiej wyspy, które na lata zapadają w pamięć,
zapewnia Tropical Sun Tours. To właśnie ta firma organizuje wycieczki na
wyspę, oferując turystom program
„Saona” w wersji Adventure Vip.
Turyści są odbierani z hotelu i wygodnym busem przewożeni do miasteczka Altos de Chavon zbudowanego na
wzór XVI-wiecznego miasta andalu-
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atrakcyjne pakiety wyjazdowe.
najlepsze wycieczki fakultatywne
z polskimi przewodnikami
+48 533 661 661 +48 32 747 55 55
e-mail: biuro@tropicalsun.pl

zyjskiego. Położone wysoko nad doliną rzeki Chavon oferuje, oprócz pięknej architektury, malownicze widoki na okolicę. Wycieczkowicze przyjeżdżają
do portu, gdzie czeka na nich dwupokładowy katamaran motorowy „Adventure VIP”. Na nim jest
serwowany szampan, a w trakcie rejsu można korzystać z dużego baru, sączyć drinki sporządzone
na bazie markowego, wysokogatunkowego rumu
i odpoczywać na miękkich kanapach. Na górnym
pokładzie znajduje się loża ze stolikiem, gdzie pasażerowie chętnie robią sobie pamiątkowe fotografie.
Oba pokłady są zadaszone i toną w błogim cieniu.
Osoby, które uwielbiają kąpiele słoneczne, mogą
natomiast skorzystać z dwóch ogromnych leżanek
na trzecim pokładzie w części dziobowej katamaranu. W Piscina Natural – słynnej wannie Karaibów,
miejscu, gdzie na rozległej płyciźnie można bezpiecznie pluskać się w krystalicznej wodzie w towarzystwie rozgwiazd – katamaran dopływa do idealnego kąpieliska. Wystarczy zejść po trzystopniowej
drabince, by postawić stopy na piaszczystym dnie.
W wodzie załoga częstuje gości owocami tropikalnymi i chłodnymi napojami. Po powrocie na pokład
do dyspozycji gości są prysznice ze słodką wodą
i dwie toalety.

palmowym czekają lekkie przystawki i obfity obiad.
Goście zajmują miejsca przy zarezerwowanych dla
nich stolikach, przy których rozkoszują się wykwintnym smakiem langusty i kurczaka serwowanych
przez kelnerów na oryginalnych, drewnianych talerzach.

Podróż na wyspę i z wyspy umila muzyka rozbrzmiewająca na wszystkich pokładach. Płynąc
wzdłuż wybrzeża wyspy, katamaran mija zatłoczone plaże i cumuje przy samotnej plaży, gdzie w gaju

Najlepszy program całodniowej (7.30-20.00) wycieczki na Saonę superkomfortowym katamaranem, z pobytem na rajskiej plaży Sueño del Caribe.
Zapraszamy!

Jeśli ktoś ma ochotę na lampkę wina do lunchu czy
Cuba Libre lub Santo Libre, do dyspozycji ma open
bar. Po sutym posiłku czas na sjestę. W zależności
od potrzeb turyści mogą odpoczywać na drewnianych leżakach, na których położono płócienne materace, lub ułożyć się wygodnie na łóżkach
z baldachimem. Już wypoczęci zazwyczaj udają się
na długi spacer. Kiedy wyspa opustoszeje, mogą
w spokoju cieszyć się jej urokami…
Zalety oferty Tropical Sun Tours są niepodważalne
i bezdyskusyjne. Opcja VIP zapewnia wyjątkową
obsługę na wysokim poziomie. Priorytetem firmy
jest bowiem zadowolenie klientów, którzy z chęcią
w towarzystwie nowych podróżników wracają do
Tropical Sun Tours, by wyruszyć na kolejne wyprawy.

SAONA ADVeNtuRe VIP
Z ALtOS De CHAVON

tylko z nami zobaczysz prawdziwą dominikanę

tropical Sun tours
– o dominikanie wiemy wszystko.
www.tropicalsun.pl
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Ostatnią krainą jest Dżungla Kongo, gdzie temperatura
sięga niemal 300C, wilgotność zaś wynosi 60%. W otoczeniu egzotycznej roślinności natura ponownie zaskakuje.
Żyją tu obok siebie niebezpieczne krokodyle nilowe i łagodne manaty, nazywane syrenami. Pobyt wśród bujnej
roślinności umila śpiew egzotycznych ptaków.
Afrykarium jest mozaiką, w której każdy ekosystem zapowiada nową przygodę – wrażenia estetyczne, zwierzęta,
charakterystyczne warunki atmosferyczne tworzą spójny
obraz Afryki. Wrocławski ogród zoologiczny położony na
33 ha ma jednak więcej do zaoferowania. Zorganizowano w nim bowiem miejsca tematyczne, którym nadano
charakterystyczne nazwy m.in. Odrarium, Terrarium, Sahara, Madagaskar, Akwarium, Małpiarnia, Małpy człekokształtne, Słoniarnia, Terai, Ranczo z Dziecińcem.
Warto zajrzeć także do pawilonu Klimat, ludzie, zwierzęta. Nie ma w nim zwierząt, są natomiast ekspozycje
multimedialne oraz gry i zabawy edukacyjne.

BąDź PRZyJACIeLeM ZWIeRZąt

Podczas wizyty w zoo należy pamiętać, że jest ono domem
zwierząt, dlatego należy przestrzegać swego rodzaju savoir-vivre’u. Nie wolno karmić zwierząt, a podczas fotografowania trzeba pamiętać o wyłączeniu lampy błyskowej.

W DWIe GODZINy PRZeZ AFRyKę?
tAK, ALe NIe tyLKO!

Wrocławski ogród angażuje się w ratowanie zagrożonych
gatunków w środowisku naturalnym. Wspiera programy
ochrony zwierząt, uczestniczy w akcjach ratunkowych,
prowadzi działania edukacyjne. Jest akredytowanym
członkiem Światowego i Europejskiego Stowarzyszenie
Ogrodów Zoologicznych i Akwariów, współpracuje z Międzynarodową Unią Ochrony Przyrody. Wrocławskie zoo
współtworzy również Międzynarodowy System Informacji o Gatunkach Species 360 i działa zgodnie z Konwencją
o Międzynarodowym Handlu Zagrożonymi Gatunkami
Dzikiej Fauny i Flory (CITES).

Spotkanie z rekinem, podziwianie podwodnych harców rodziny hipopotamów, wyścig
z pingwinami, podglądanie ptaków w zielonej gęstwinie… to tylko niewielki fragment szlaku
wiodącego przez Afrykarium we wrocławskim zoo!
Okres wakacyjny nieodłącznie kojarzy się z wypadami w plener. W planach spędzania wolnego czasu
nie można pominąć Wrocławia, który oferuje mnóstwo atrakcji. W stolicy Dolnego Śląska znajduje się
bowiem wyjątkowy ogród zoologiczny. Jest najstarszym i najbardziej znanym tego typu miejscem
w Polsce. Mieści się w nim unikatowe Afrykarium,
oceanarium poświęcone zwierzętom jednego kontynentu – Afryki.

WIZytA NA CZARNyM LąDZIe

Trasa zwiedzania Afrykarium wije się na długości niemal kilometra i prowadzi przez pięć krain Czarnego
Lądu. Podróż rozpoczyna się od plaży Morza Czerwonego, następnie szlak zanurza się w jego wodach,
odkrywając bajecznie kolorową faunę rafy koralowej.
Dalej ślady prowadzą do Afryki Wschodniej. W tym

miejscu można podglądać życie podwodne hipopotamów, tilapii oraz endemicznych ryb jezior Wielkich
Rowów Afrykańskich.
Kolejny etap prowadzi przez Kanał Mozambicki,
w którym dominują rekiny, płaszczki i ryby głębinowe. Wizyta w tym miejscu zapewne wywoła dreszczyk
emocji, bowiem ten niezwykły świat zwiedzający obserwują, przechodząc przez prawie 20-metrowy akrylowy tunel podwodny.
Wybrzeże Szkieletów w Namibii zaprasza do wraku
statku, w którym z kilku punktów widokowych można podziwiać pingwiny przylądkowe i kotiki afrykańskie. Bliski kontakt i możliwość obserwacji dzikich
harców tych przesympatycznych zwierząt zapewniają rzędy ogromnych szyb.

CENNIK
• bilet normalny jednorazowy – 45 zł/os. • bilet ulgowy jednorazowy – 35 zł/os.
• bilet studencki jednorazowy – 40 zł/os. • bilet rodzinny jednorazowy (2 osoby
dorosłe + maks. 3 dzieci) – 150 zł
OFERTa DLa GRUP
• bilet grupowy normalny jednorazowy – 35 zł/os. (min.15 osób)
• bilet grupowy ulgowy jednorazowy – 25 zł/os. (min. 10 osób)
OFERTy SPECJaLNE
• bilet rodzinny jednorazowy rodzina plus (2 osoby dorosłe + maks. 3 dzieci)
z wrocławską kartą rodzina plus w każdy dzień tygodnia – 120 zł
• rodzinny poniedziałek jednorazowy(z wyłączeniem dni wolnych od pracy)
obejmuje 2 osoby dorosłe + maks. 3 dzieci – 120 zł
• studencka środa jednorazowy studencki (z wyłączeniem dni wolnych od
pracy) – 25 zł/os.

• czwartek jednorazowy bilet dla emerytów, rencistów, osób
niepełnosprawnych i opiekunów niepełnosprawnych (z wyłączeniem dni
wolnych od pracy) – 15 zł/os.
KUP BILET ONLINE
http://bilety.zoo.wroclaw.pl/
Sprawdź atrakcje dodatkowe, np. pokazowe zwierząt.
GODZINy OTWaRCIa
Kwiecień
–wrzesień 2017
poniedziałek–
czwartek
piątek, sobota,
niedziela i święta

Kasy, POK,
wejście

Teren
zoo

Afrykarium

Pawilony

9 –17

9 –18

9 –18

9 –18

9 –18

9 –19

9 –19

9 –19
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właścicielce, kobiecie z pasją, Elżbiecie Szumskiej, która
dostrzegła w opustoszałych podziemnych przestrzeniach
coś więcej niż tylko skałę i ciemność.
Dziś Kopalnia Złota reklamuje się hasłem „Dzień Dobrej Zabawy”, i rzeczywiście atrakcji tu jest tyle, że spokojnie można spędzić cały dzień, nie myśląc o nudzie. Poza tradycyjną
trasą biegnąca przez dwie sztolnie w 2017 roku została
otwarta Sztolnia Ochrowa, wabiąca turystów pomarańczową szatą naciekową, z czternastometrowym szybem
zalanym wodą, sczerniała miejscami od dymu palonych
tu dawniej ogni, zachwycająca każdego amatora podziemi i przygody. Na jej końcu bije źródło, którego woda ma
cechy wody uzdrowiskowej.

Kopalnia Złota położona w Złotym Stoku, u podnóży Gór Złotych na ulicy Złotej nad
Złotym Potokiem… brzmi jak początek starej baśni? Na szczęście to nie jest fantazja!
Zaledwie 20 km od Kłodzka i Ząbkowic Śląskich, w malowniczym miasteczku
wciśniętym w Śnieżnicki Park Krajobrazowy, przez setki lat tętniło życie górnicze.
Pierwsze wzmianki o wydobyciu złota sięgają już IX wieku, a przez setki lat z tutejszą kopalnią swoje losy związały
takie postaci, jak Wit Stwosz, Krzysztof Kolumb czy Napoleon Bonaparte.
Nie tylko złoto było jednak pożądanym przez właścicieli
kopalń towarem, w XVIII wieku odkryto w Złotym Stoku
złoża rudy arsenu, arszenik stał się więc produktem głównym wydobywanym w złotostockiej kopalni, złoto zaś –
ubocznym.
Prace w wyrobiskach trwały nieustannie aż do lat 60. XX
wieku, kiedy to okazało się z dnia na dzień, że kopalnia
jest nierentowna. Ponad 300 km podziemnych chodników
zostało zapomnianych przez ludzi. Jedynie nieliczni mieszkańcy miasteczka pamiętali czasy pracy kopalni. Pamiętali
też dziwne historie związane z ciężarówkami wjeżdżającymi do podziemi, pamiętali o skrzyniach ukrytych w głębi
Sztolni Czarnej Dolnej, pamiętali o źródle mineralnym,

które miało bić w tajemniczym wyrobisku. Ale nikogo już
to nie interesowało, jedynie dzieci wbiegały w szerokie,
otwarte korytarze, by bawić się w nich w chowanego.

ReAktyWAcjA W noWyM Stylu
W roku 1997 dostrzeżono potencjał w złotostockich podziemiach, a przed zwiedzającymi swoje tajemnice odkryły
dwie sztolnie. „Gertruda” – transportowa sztolnia z tajemniczym labiryntem, w którym przechowywano materiały
wybuchowe, z Chodnikiem Śmierci i podziemną ślizgawką
oraz z Gnomem, mieszkającym w tych podziemiach od
dawna, który chętnie zaczepia turystów i pozuje do zdjęć.
Kilka miesięcy później ujawniono również Sztolnię Czarną
z trzydziestometrowym szybem, podziemnym wodospadem i pomarańczowym tramwajem, który wywozi szczęśliwych turystów na światło dnia.
Prawie 3 km podziemnej trasy turystycznej kształtowało
się i zmieniało swoje oblicze przez dwadzieścia lat dzięki

Ale koPAlniA złotA
to nie tylko PoDzieMiA!
To też Średniowieczna Osada Górnicza, która kilka lat temu
wyrosła nieopodal. Maszyny górnicze, naturalnych rozmiarów, uruchamiane przez odwiedzających ją turystów
sprawiają, że można na chwilę przeistoczyć się w średniowiecznych górników. Każdy może też podnieść stukilogramową belkę lub wciągnąć na linach kilkutonowe wózki. Na
koniec zwiedzania na odwiedzających czeka uśmiechnięty
kat w swojej chacie.

hiStoRiA nA Wyciągnięcie Ręki
Ta wyjątkowa izba pamięci gromadzi najstarsze pamiątki
ze Złotego Stoku, przybliżając wyjątkowe, czasem burzliwe, czasem romantyczne dzieje mieszkańców tego na pozór spokojnego miasteczka. Można w niej obejrzeć złote
dukaty bite w XVI wieku w lokalnej mennicy, pocztówki
obrazujące miasto sprzed II wojny światowej, ale też takie
ciekawostki, jak drewniana pralka firmy Miele.
Warto też skorzystać z wyjątkowej atrakcji, jaką jest podziemny spływ łodzią, gdzie na niewielkiej łódce w półmroku pokonuje się chodnik zalany wodą. Trzeba wcześniej
zrobić rezerwację, ponieważ łódka ma ograniczoną liczbę
miejsc, a chętnych na tę atrakcję jest wielu.

W starej kruszarni skały – wysokim, białym budynku przy
bezpłatnym parkingu – swoje miejsce znalazły pokoje zagadek typu escape room. Trzy pomieszczenia, o różnych
skalach trudności, są świetną alternatywą na spędzenie
czasu z bliskimi, integrację czy nawet wieczór kawalerski
lub panieński. Będąc już na ulicy Złotej, warto zajrzeć do
pokoi Łamacz Escape Rooms i oddać się przygodzie!
Ale to nie wszystko, na najmłodszych poszukiwaczy czeka bowiem płukanie złota. Co ważne, każda znaleziona
grudka zostaje na stałe w rękach znalazcy, podobnie jak
poszukiwanie diamentów na Diamentowym Polu czy wybijanie złotych monet. Przy okazji warto zwiedzić muzeum
minerałów z takimi ciekawostkami jak koprolit, czyli skamieniałe odchody dinozaura.

PoSzukiWAcze SkARbóW
Mile WiDziAni
Dla głodomorów przygotowano liczne punkty gastronomiczne, a na tych, którzy mają więcej czasu, czekają klimatyczne noclegi w Złotym Jarze lub w Złotym Hoteliku.
Kopalnia Złota otwarta przez cały rok to miejsce, w którym
każdy znajdzie coś dla siebie, zarówno rodziny z dziećmi,
młodzież szukająca rozrywki, miłośnicy historii, jak i poszukiwacze mocnych wrażeń.
I choć miejsce to odwiedzane jest przez ponad dwieście
tysięcy osób rocznie, będąc tu, nieodparcie ma się wrażenie, że gdzieś za zakrętem wciąż czekają nieodnalezione
jeszcze skrzynie pełne skarbów, a w niższych poziomach
kopalni wciąż kryją się niezbadane dotychczas chodniki
i niejedna tajemnica czeka, by ją odkryć.
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korzenny zapach. A kto lubi najeść się do syta, musi
spróbować kartaczy – regionalnej potrawy pogranicza
polsko-litewskiego.

NA PIęKNeJ GóRZe eMOCJe
PRZeZ CAły ROK

Paweł Wroński

Atuty I uROKI GOłDAPI
Gołdap jest miastem zdrowego i spokojnego życia. Odetchniesz w nim swobodnie, spędzając
weekend, a nawet cały urlop – nie tylko latem!
Dorośli znajdą tu chwile wytchnienia, dzieci natomiast
– liczne atrakcje. Miasto przepięknie położone wśród
lasów i jezior zapowiada wypoczynek, z dala od zgiełku
i codziennych trosk. Okoliczne lasy są doskonałym miejscem do spacerów i wypraw rowerowych, a pobliskie
jezioro zachęca do wędkowania – z brzegu lub łódki.

ZDRóJ PRZy GRANICy Z ROSJą I LItWą

Gołdap jest jedynym na Warmii i Mazurach uzdrowiskiem, a jednocześnie prężnie rozwijającym się ośrodkiem turystyczno-wypoczynkowym. Należy do elitarnego międzynarodowego stowarzyszenia miast Cittaslow.
Przejście graniczne z Rosją i zaledwie 40-kilometrowy
dystans dzielący miasteczko od granicy z Litwą to do-

datkowe atuty Gołdapi. Miasto słynie z najczystszego
w Polsce powietrza, borowin, wód mineralnych i leczniczych. Kuracje w Gołdapi przynoszą ulgę w schorzeniach reumatycznych, po urazach ortopedycznych,
kardiologicznych i nadciśnieniu, przy problemach z dolnymi drogami oddechowymi, działają zbawiennie na
układy nerwowy i trawienny oraz choroby kobiece.
W dzielnicy uzdrowiskowej tętni życiem nowoczesna
pijalnia wód mineralnych i leczniczych z grotą solną
oraz czwarte co do wielkości w Polsce Mazurskie Tężnie
Solankowe. Wzdłuż dzielnicy uzdrowiskowej biegnie
promenada, do której prowadzą liczne alejki spacerowe. Teren uzdrowiska oplata sieć ścieżek rowerowych,
a taflę jeziora Gołdap przecina granica z Rosją.

NA SPOtKANIe Z żuBReM I MIODeM

Atrakcją pobliskiej Puszczy Boreckiej są żubry, które można podziwiać i fotografować, podobnie jak setki innych
dzikich zwierząt podczas organizowanych w okolicach
– bezkrwawych safari. Amatorzy polowań z aparatem
w rękach na pewno nie będą zawiedzeni Puszczą Romincką, a cierpliwi zostaną nagrodzeni spotkaniem
z wilkiem, łosiem, a może nawet kryjącym się sprytnie
przed ludźmi rysiem.
W pobliskiej Rapie natomiast można obejrzeć grobowiec w kształcie piramidy, w Stańczykach wspiąć się na
szczyt najwyższych w Polsce monumentalnych mostów
arkadowych. Miłośnicy tajemnic powinni koniecznie
udać się na wyprawę do mistycznej Puszczy Rominckiej
i naszpikowanego bunkrami z czasów II wojny światowej lasu Kumiecie. Smakosze z kolei znajdą znakomitą
okazję, by spróbować wyjątkowych miodów z pasiek
ukrytych we wciąż jeszcze oddalonych od cywilizacji
ostępach leśnych. Przy odrobinie szczęścia można trafić na rzadko spotykany miód ze spadzi iglastej, który jest mniej słodki od nektarowego i ma wyczuwalny

Oprócz walorów uzdrowiskowych i krajobrazowych
Gołdap oferuje idealne warunki do rekreacji i wypoczynku przez cały rok. Zimą, w sąsiedztwie Parku
Zdrojowego działają oświetlone trasy narciarstwa
biegowego. Na Pięknej Górze działają wyciągi (kolej
krzesełkowa i orczyki), obsługując 2 km sztucznie naśnieżanych i oświetlanych wieczorami tras zjazdowych,
oraz tor saneczkowy. Na szczycie można poczuć się jak
w Szwajcarii, wystarczy tylko wejść do kawiarni obrotowej. Poszukiwacze adrenaliny znajdą też na stokach
Pięknej Góry emocjonujące trasy w parku linowym.
Wypoczywaj w najpiękniejszym zakątku Mazur. Bazę
noclegową znajdziesz na
stronie www.uzdrowiskogoldap.pl w zakładce niezbędnik
turysty / baza noclegowa.
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Robert Szewczyk

Rabka-Zdrój – zdrowo i kulturalnie
Urokliwe miasto położone w dolinie Raby, między Gorcami a Beskidem Wyspowym jest znanym
uzdrowiskiem. Zachętą do spędzenia tu letnich wakacji jest też ciekawa oferta wydarzeń kulturalnych
i spotkań z góralskim folklorem.

Pierwszymi, którzy docenili złoża solankowe w okolicach
Rabki, byli cystersi (XIII w.). Już w średniowieczu interesowano się ich walorami zdrowotnymi, ale prawdziwy boom
rozpoczął się w II połowie XIX w., gdy analizy chemiczne potwierdziły walory uzdrowiskowe solanek: działanie
oczyszczające, przeciwzapalne i antybakteryjne. Rabka
zmieniła się wówczas w tętniący życiem kurort: powstał
Dom Zdrojowy, liczne pensjonaty i sanatoria otwarły swoje
podwoje. I tak jest do dzisiaj. Kuracjusze korzystają z terapeutycznych dobrodziejstw kąpieli oraz inhalacji solankowych, ale Uzdrowisko Rabka oferuje również całą gamę
zabiegów SPA, które pozytywnie wpływają na organizm.
Jednym słowem wszystko dla zdrowia, wypoczynku i urody. Trudno nie wspomnieć o różnorodnej i nowoczesnej
infrastrukturze uzdrowiskowo-leczniczej oraz sportowo-rekreacyjnej, która stale się rozrasta. Przykładem jest inwestycja, która rusza w tym roku – Rabczańskie Bulwary
z traktem pieszym i ścieżką rowerową, odnowionymi kładkami, oświetleniem i ciekawymi aranżacjami zieleni. Spacerowicze będą mieli możliwość skorzystania z nowych tężni
solankowych, a na potrzeby wodolecznictwa udostępnione zostanie oczko wodne, basen kamienny do brodzenia,
ścieżka z fontannami oraz solankowy wodospad. Rekreację zapewnią natomiast: ścianka wspinaczkowa, park linowy, siłownia zewnętrzna i boiska do siatkówki plażowej.
Wszystko zostanie uzupełnione niebanalnymi elementami
małej architektury oraz przytulnymi miejscami spotkań.

Rabka, „Miasto Dzieci Świata”, zaprasza na odpoczynek
całe rodziny. Najmłodszych, ale także tych nieco starszych
nie trzeba zachęcać do zabawy w Rodzinnym Parku Rozrywki „Rabkoland” oraz wizyty w Teatrze Lalek „Rabcio”,
w którym wystawiane są pełne humoru spektakle. Wielkim
powodzeniem cieszy się również Skansen Taboru Kolejo-

21. Wojskowy Szpital
Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny

SP ZOZ w Busku-Zdroju
ul. F. Rzewuskiego 8, 28-100 Busko-Zdrój
woj. świętokrzyskie

wego w Chabówce, gdzie corocznie w sierpniu organizowana jest Parowozjada.
Sercem miejscowości jest wspaniale odnowiony Park
Zdrojowy – wymarzone miejsce relaksu. W pobliżu źródła
„Helena” znajdują się ogólnodostępna i bezpłatna Tężnia
Solankowa oraz Pijalnia Wód Mineralnych. W parku można
aktywnie spędzić czas, korzystając z urządzeń sportowych,
kortów tenisowych, placów zabaw, a także najnowocześniejszego w województwie małopolskim Skate i Trial Parku z torem do nauki jazdy na wózkach inwalidzkich. Miasto pomyślało o wszystkich!

Coś dla ciała, ale i dla ducha! W zmodernizowanym rabczańskim amfiteatrze odbywają się koncerty i festiwale, m.in. organizowany od ponad 40 lat Karpacki Festiwal Dziecięcych
Zespołów Regionalnych oraz Wakacyjny Festiwal Bajek, Baśni
i Legend. W lipcu i sierpniu organizowane są tu również bezpłatne zajęcia taneczne „Roztańczone lato”. W Miejskiej Bibliotece Publicznej, która mieści się w zabytkowym budynku
Dworca PKP, można bezpłatnie skorzystać z sali komputerowej i czytelni oraz Punktu Informacji Turystycznej. Odbywają
się tu również spotkania autorskie, konferencje, konkursy,
m.in. Międzynarodowy Festiwal Literatury Dziecięcej Rabka Festival oraz Ogólnopolski Konkurs Literacki „List do Św.
Mikołaja”. Nowoczesne kino „Śnieżka”, z profesjonalną salą
kinową, oferuje interesujący repertuar filmowy oraz różnego
rodzaju akcje tematyczne. Na liście atrakcji nie może zabraknąć rabczańskich klasyków: spotkań z twórcami ludowymi,
warsztatów garncarstwa, rzeźbiarstwa i malarstwa na szkle.
Warto także odwiedzić zabytkowy drewniany kościół, w którym mieści się Muzeum im. Władysława Orkana.
Rabka-Zdrój zaprasza przez cały rok, oferując znakomite
warunki leczenia, wypoczynku i rekreacji oraz różnorakie
atrakcje, wśród których każdy znajdzie dla siebie coś interesującego.

Urząd Miejski w Rabce-Zdroju, ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka-Zdrój, tel.18 26 92 000, tel. 18 26 92 000, urzad@rabka.pl, www.rabka.pl

KOMPLEKSOWE
LECZENIE I REHABILITACJA

Fot. Jan Ciepliński

68

W 21. Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo–Rehabilitacyjnym w Busku–Zdroju
realizujemy zasadę kompleksowego leczenia uzdrowiskowego, która opiera się
na zastosowaniu w jednym miejscu i czasie zabiegów balneologicznych, leczenia ruchem, bogatej gamy zabiegów fizykoterapeutycznych i masaży, a także
diety i edukacji zdrowotnej. Skojarzone działanie zabiegów oraz specyficzne
właściwości mikroklimatu zapewniają szybki powrót do sprawności ruchowej
leczonym u nas pacjentom i kuracjuszom.
Głównym wskazaniem do rehabilitacji w naszym szpitalu są zespoły bólowe
kręgosłupa i stawów obwodowych, stany po przebytych operacjach narządu
ruchu oraz stany po urazach narządu ruchu.
W indywidualnej pracy z pacjentem stosujemy uznane metody terapeutyczne
McKenziego, PNF, S-E-T oraz nowatorskie BMS, Tergumed System, a także własne zestawy ćwiczeń wypracowane na bazie doświadczeń zdobytych w trakcie ponad 80 lat funkcjonowania szpitala. Naturalnym tworzywem leczniczym
stosowanym u nas są słynne buskie wody siarczkowo-siarkowodorowe słone.
Atutem naszego szpitala jest profesjonalna kadra medyczna i logistyczna.
Posiadamy funkcjonalnie urządzone pokoje 1- i 2-osobowe oraz apartamenty.
Budynki szpitala stanowią jeden połączony kompleks. Infrastruktura szpitala
dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.
W 21. Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym funkcjonuje
System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami Normy ISO 9001 w zakresie usługi leczenia uzdrowiskowego, rehabilitacji pacjentów i żywienia.

Informacja i rezerwacja miejsc pełnopłatnych:
tel. +48 41 378 03 85
Recepcja: +48 41 378 24 17
e-mail: rezerwacja@szpitalwojskowy.pl

www.szpitalwojskowy.pl
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Robert Szewczyk

Rycerskie

iejscu
jednym m
Wszystko w wiedzaj
wejdź i z

Śląskie
Letnie wakacje to najlepszy czas, aby wybrać się na wycieczkę do wiekowych, śląskich
zamków, które stają się wówczas scenerią licznych imprez plenerowych
Zamek w Olsztynie
i niszczyły wojenne pożogi, to wiele z nich na stałe wpisało się
w krajobraz regionu, pozostając nadal czynnymi ośrodkami kultury i służąc mieszkańcom. I nie chodzi jedynie o cegły i ociosane kamienie, ale również o to czego dotknąć i zobaczyć nie
można: legendy, mity i opowieści – wszak każdy zamek ma swoje tajemnice, które choć nie zawsze wsparte na faktach, bez wyjątku rozpalają wyobraźnię. Duchy, skarby, historyczne postaci
i wydarzenia mieszają się ze sobą w tyglu przeszłości i unoszą
zwiedzających na skrzydłach fantazji. Tym bardziej, że warownie
sprzed stuleci stanowią wspaniałą oprawę dla jarmarków historycznych i archeologicznych, turniejów rycerskich, inscenizacji
i warsztatów dawnych rzemiosł. Idealna kompozycja rodzinnego
urlopu: coś dla ducha i ciała, dla starszych i młodszych. Letnia
przygoda z historią i kulturą voilá!

OrLe GnIazDa
najbardziej malownicze i okazałe są z pewnością zamczyska
zbudowane na samotnych wapiennych skałach krasowej Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, zwanej Jurą. 25 zabytkowych
zamków łączy słynny Szlak Orlich Gniazd (ok. 164 km długości),
który wiedzie przez najbardziej malownicze fragmenty polskiej
Jury i pozwala pełnymi garściami czerpać ze spuścizny historyczno-kulturowej tej części województwa śląskiego.

zamki są materialnymi świadkami dziejowej spuścizny, pomnikami historii a zarazem atrakcyjnymi obiektami turystycznymi.
zachowały się w różnym stanie. Jedne to tylko omszałe resztki
murów ze zrujnowanymi basztami, inne to malownicze ruiny. Są
też wspaniale odrestaurowane, majestatyczne budowle, perły
architektury swoich czasów. W województwie śląskim zamków
jest w brud, a wyprawa szlakiem tych zabytków pozwala na zgłębianie historii regionu i poznawanie jego urokliwych zakątków.

Warownie wzniesione przez królów oraz świeckich i kościelnych możnowładców strzegły granic państwowych i prywatnych
dóbr. Przed wrogimi najazdami chronili się w nich mieszczanie,
kupcy i mieszkańcy okolicznych wsi. Bywały tu koronowane
głowy, dostojnicy, wybitni uczeni, poeci i sławni rycerze. W czasach wojen zamkowe mury rozbrzmiewały szczękiem oręża i bojowymi okrzykami, zaś w czasach pokoju komnaty i dziedzińce
wypełniała muzyka i biesiadny gwar. Choć zamki trawiły pożary

fot. arch. ŚOT, T. Gębuś

Turniej Rycerski Zamku Ogrodzieniec
fot. arch. Zamku Ogrodzieniec – M. Jeziorko
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Flagowym widowiskiem na zamku w Olsztynie pod Częstochową jest Turniej o szablę Wojewody Olsztyńskiego. Kto okaże
się najlepszym fechmistrzem przekonamy się już 6 sierpnia.
Punktem kulminacyjnym będzie, rzecz jasna, spektakularna rekonstrukcja obrony zamku olsztyńskiego przed wojskami Maksymiliana III Habsburga w (1587 r.). Swoje chorągwie wystawią
liczne grupy rekonstrukcyjne, zagrzmi armata Korpusu artylerii
najemnej. nie zabraknie też innych rozrywek, m.in. strzelania

z łuku, występów kuglarzy, sokolników i potyczek konnych.
Wizyta na zamku olsztyńskim, który był jednym z największych
na Wyżynie, jest świetnym pretekstem do spędzenia kilku dni
w jego okolicy; odkrywania sekretów przyrody w rezerwacie
„Sokole Góry” i poszukiwaniu skamieniałych amonitów na ścieżkach geologicznych prowadzących po dnie jurajskiego morza.
www.zamekolsztyn.pl
zamek w Bobolicach jest natomiast dowodem, który potwierdza fakt, iż Kazimierz Wielki „zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną”. W zamku zbudowanym w XIV w. z królewskiego
rozkazu, mieści się dziś hotel i restauracja. Prywatni właściciele
zadbali o jego pieczołowitą rekonstrukcję, odbudowując zamek z ruin. zwiedzający mają okazję obejrzeć średniowieczne komnaty i muzealną ekspozycję. Ciekawą propozycją jest
możność zamieszkania w komfortowych pokojach z widokiem
i posmakowanie regionalnych specjałów serwowanych w czterech salach restauracyjnych i letnim ogródku. a wybór jest
bogaty, ot choćby rosół królewski tradycyjnie warzony albo
jurajski chłodnik, kaczka „Boboliczka”, Talerz Giermka tudzież
Zamek w Bobolicach
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pieczona golonka „ja cię”, a na deser pyszne lody: „Czarny rycerz” albo „Biała Dama”. Warto zainteresować się więc hotelową ofertą „Bobolickie wakacje” lub spędzić na zamku długi
sierpniowy weekend. Okolice zachęcają do aktywnego spędzania czasu na pieszych, rowerowych lub konnych wędrówkach oraz wspinaczce skalnej. Kto zaś ma odwagę w sercu
i chłodną głowę może wybrać się nocą na spacer by sprawdzić,
czy legendarna Blada Dama – duch nieszczęśliwej matki, której odebrano syna – nadal krąży po zamkowych komnatach.
www.zamekbobolice.pl

skich i wycieczkach tematycznych. Dreszczyku emocji dostarczy spotkanie z duchami podczas nocnej eskapady po zamkowych zakamarkach przy świetle pochodni. Legenda o Czarnym
Psie z łańcuchem u szyi, który pojawia się na murach nabiera
wówczas zupełnie innego smaku… rewelacyjnie zapowiada się
Turniej rycerski (4-6 sierpnia), który odbędzie się w tym roku po
raz 20. Do Ogrodzieńca ściągnie rycerstwo z kraju i europy by
Zamek w Ogrodzieńcu
Zamek w Smoleniu
zmierzyć się w potyczkach konnych i pieszych, na miecze i topory, jeden na jednego i całych bractw. z rycerzami będzie można
spotkać się w obozowisku, a przerwy w walkach umilą zabawy
dla gawiedzi, tradycyjne tańce oraz sute i smaczne dania kuchni średniowiecznej. natomiast 20 sierpnia przybędą na zamek
Lisowczycy – lekka polska jazda z XVII w. by popisać się przed
publicznością swoimi niebagatelnymi umiejętnościami.
www.zamek-ogrodzieniec.pl/kategorie/kalendarz_imprez

fot. arch. ŚOT, T. Gębuś, xxx – fotolia.pl

nad Podzamczem wznosi się wapienna Góra Janowskiego
(502 m n.p.m.), którą zwieńczają ruiny zamku Ogrodzieniec
zbudowanego w stylu renesansowym przez kasztelana krakowskiego Seweryna Bonera w pierwszej połowie XVI w. Sylwetka
zniszczonego przez Szwedów zamku znakomicie wkomponowuje się w fantazyjnie ukształtowane skalne formacje i jest wprost
wymarzoną dekoracją filmową (tu m.in. andrzej Wajda kręcił
„zemstę”) jak również miejscem wielu popularnych imprez plenerowych. Gama wydarzeń jest szeroka, każdy znajdzie coś dla
siebie. Poza klasycznym zwiedzaniem z przewodnikiem, można
też wziąć udział w żywych lekcjach historii, biesiadach staropol-

fot. arch. Zamku Ogrodzieniec
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Przemierzając Szlak Orlich Gniazd bajkową Doliną Wodącej
dotrzemy do urzekających ruin XV-wiecznego zamku w Smoleniu. Tym bardziej warto go zwiedzić, że w zeszłym roku zakończono gruntowną rewitalizację zabytku. Trud podejścia na
Wzgórze zamkowe (485 m n.p.m.) nagrodzi rozległy widok na
Pasmo Smoleńsko-niegowonickie - jeden z najpiękniejszych
jurajskich zespołów skalnych. Miłośnicy pradziejów winni wybrać się na wycieczkę Szlakiem Jaskiniowców ze Smolenia
do Jaskini Biśnik, w której odkryto najstarszą na ziemiach polskich siedzibę przodków człowieka sprzed 320 – 500 tys. lat.
www.facebook.com/zamekPilcza/

ŚreDnIOWIeCze KOnurBaCJI
Konurbacja Górnośląska składa się z wielu miast, pełniących
rozmaite funkcje i połączonych ze sobą rozbudowaną siecią ko-

munikacyjną. Wśród tysięcznych osiedli, arterii drogowych i kolejowych oraz zakładów przemysłowych kryją się świadectwa
historii – zamki znalazły swoje miejsce w XXI w., a w ich murach
przeniesiemy się w odległe czasy…
„Kradnij zabijaj, ale Siewierz omijaj” – sławne powiedzenie
odnosiło się do surowego prawa obowiązującego w biskupim
księstwie siewierski, które funkcjonowało w latach 1443-1790.
Po biskupach krakowskich pozostały ruiny ufortyfikowanych
siedzib, m.in. w Sławkowie i Siewierzu. aby zwiedzić ruiny gotyckiego zamku biskupiego w Siewierzu należy udać się do
Zamek w Siewierzu
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na wysokim brzegu Czarnej Przemszy stoi romantyczny zamek w Będzinie z połowy XIV w. Obecny, neogotycki styl,
budowla zyskała w 1834 r., po restauracji przeprowadzonej
przez architekta Franciszka Marię Lanciego z polecenia hrabiego edwarda raczyńskiego. Odbudowany po II Wojnie
światowej zamek został siedzibą słynącego z przeciekawych

Zamek w Będzinie
zbiorów Muzeum zagłębia. uczniowie śląskich szkół zjeżdżają tu w roku szkolnym na lekcje muzealne i warsztaty, ale
podczas wakacji również wiele dzieje się na zamku. 6 lipca
w ramach „Wakacyjnych Warsztatów Muzealnych – Odkrywamy Ślady Przeszłości” zainteresowani zwiedzą warownię
i będzińskie podziemia (wydrążone podczas wojny przez hitlerowców), a także wezmą udział w pasjonującym poszukiJarmak pod zamkiem w Chudowie

Zamek w Toszku
waniu zaginionego skarbu Kornicza Siostrzeńca, sławnego
burgrabiego będzińskiego zamku, który został oskarżony m.in.
o kradzież części królewskiego skarbu w 1410 r. Lekcje historii
mogą być prawdziwą przygodą, o czym warto się przekonać.
www.muzeum.bedzin.pl/muzeum-zamkowe

fot. arch. ŚOT, T. Gębuś, lesney – fotolia.pl

siedziby Izby Tradycji i Kultury Dawnej, gdzie zebrano niemal
2 tys. eksponatów związanych z ziemią Siewierską. Ta bogata
kolekcja umożliwia dogłębne poznanie różnorodnych aspektów
życia w tym regionie od czasów, w których przybył tu człowiek.
Do dziś zachowała się wieża widokowa, wybrukowany dziedziniec i most zwodzony. W dniach 29-30 lipca na zamkowych
błoniach odbędzie się VI Turniej rycerski, na który przybędą
wojowie reprezentujący okres od XIII po XV w. Organizator Stowarzyszenie Chorągiew rycerska Księstwa Siewierskiego
– zapewnia moc niespodzianek. Ścierać się będą zakuci w stal
rycerze, a rzemieślnicy zaprezentują średniowieczne profesje.
Mało tego! W szranki staną również białogłowy, biorące udział
w Turnieju Grażyn. Każdy będzie mógł spróbować swoich sił
w Turnieju Łuczniczym, Turnieju Tańców oraz Biegu Dam i rycerza. nie zapomniano również o dziatwie, na którą czeka wiele
gier, zabaw i konkursów. http://kultura.siewierz.pl/node/19

fot. arch. ŚOT, Magdalena Pawlica , T. Gębuś
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Dni świetności zamku w Chudowie wzniesionego na południe
od Knurowa przez rycerza Jana Przedborza, protoplasty rodu
Gierałtowskich, skończyły się w noc sylwestrową 1873/74 r.,
gdy renesansową budowlę strawił pożar. Pozostała trwała ruina, którą współcześnie opiekuje się Fundacja „zamek Chudów”. Fundacja, starając się ocalić dziedzictwo przeszłości, organizuje wraz ze Stowarzyszeniem Bractwo rycerskie Puszczy
Pszczyńskiej huczne Jarmarki Średniowieczne w Chudowie.
W tym roku impreza odbędzie po raz osiemnasty w dniach 1213 sierpnia. uczestnicy przeniosą się w wiek XV, by podziwiać
walki i turnieje rycerskie, zmagania łuczników, zapasy wojów
i piękne damy w strojach z epoki. nie zabraknie rzecz jasna
radosnych zabaw i konkurencji, muzykowania i średniowiecznej
gastronomii. a że to jarmark, każdy będzie miał sposobność
zakupu oryginalnych pamiątek. Gdy zaś ucichnie gwar i nadciągnie noc, być może pojawi się duch Jolanty urszuli z Kotulińskich, nieszczęsnej panny zamurowanej żywcem w wieży za
odmowę zamążpójścia… www.zamekchudow.pl

Murowany zamek w Toszku wybudowali władcy księstwa opolskiego na przełomie XIV i XV w. Dzieje zamku odnotowują zniszczenia przez Husytów i wielki pożar. Obecny obiekt jest częściowo zrekonstruowany i składa się ze skrzydła mieszkalnego
z dwoma ośmiobocznymi wieżami, dawnych budynków stajni,
murów obronnych z bastejami oraz widokowej wieży narożnej
(przy dobrej pogodzie można podziwiać rozległe panoramy sięgające aż po Beskidy). zamek jest ostoją lokalnej kultury; od
2015 r. mieści się w nim Centrum ekspozycji Historycznych
z wystawami historycznymi i artystycznymi. W podziemiach
wieży czynna jest ścieżka multimedialna „Średniowiecze”.
z zamkiem związana jest legenda o złotej Kaczce, bowiem
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Zamek Piastowski w Raciborzu

Brama Morawska prowadziła z południa europy do śląskich
księstw i dalej w głąb Polski. Wędrowali nią misjonarze, kupcy,
pielgrzymi i rycerze. nad górną Wisłą i Odrą oraz ich dopływami powstawały graniczne grody z warowniami strzegącymi
piastowskich granic. Mieszkali w nich Polacy, niemcy, Węgrzy
i Żydzi – mieszanka narodów, idei i religii była zaczynem rozwoju i prosperity wielu śląskich miast.
zamek Piastowski w raciborzu usytuowany na prawym brzegu
Odry w dzielnicy Ostróg pełni rolę Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej. racibórz był jedną z historycznych
stolic Górnego Śląska, rezydowali tu książęta opolsko-raciborscy, a pierwsze wzmianki o grodzie znajdują się w kronice Galla
anonima. W skład kompleksu zamkowego z XIII w. otoczonego
starym parkiem wchodzi gotycka kaplica św. Tomasza Becketa z Canterbury, budynek bramny, browar (nadal warzy się tu
piwo), dom książęcy i fragmenty murów. Kalendarz letnich imprez organizowanych na zamku obejmuje między innymi Intro
Festival (22 lipca) – festiwal muzyki elektronicznej i światła
- spotkanie najnowszej technologii z historią, Galę Operetkową (12 sierpnia), na której wystąpią znamienici artyści scen
operowych i operetkowych oraz 66 Centralny zlot Turystów

Kolarzy PTTK (13 sierpnia) – doskonała okazja do zwiedzania
ziemi raciborskiej na dwóch kółkach. Lista zamkowych atrakcji
na stałe udostępnionych publiczności stale się wydłuża, a do
najbardziej popularnych należy Skarbiec w domu książęcym, co
prawda kosztowności w nim już nie ma, ale można obejrzeć np.
wierne kopie zbroi, bombardę i kule do bombardy, odnalezione
w 2009 r. podczas wykopalisk pod budynkiem bramnym zamku.
www.zamekpiastowski.pl
najstarszym zabytkiem Bielska-Białej jest miejski zamek książąt
Sułkowskich z drugiej połowy XIV w. Wielokrotnie rozbudowywany i przebudowywany przyjął kształt neogotyckiej czteroskrzydłowej budowli z kaplicą i wieżą. zamek pozostaje siedzibą Muzeum Historycznego, które poza okazałymi zbiorami
historycznymi, chlubi się efektowną kolekcją sztuki malarskiej
artystów polskich i zagranicznych. Bielsko-Biała, stary gród graniczny położony w księstwie cieszyńskim u podnóża Beskidów
i zamieszkały przez kilka grup narodowościowych, wzbogacił

Romańska rotunda na cieszyńskim Wzgórzu Zamkowym
się na handlu, tkactwie i ceramice, ale od wieków był też prężnym ośrodkiem kultury, o czym można przekonać się zwiedzając różnorodne wystawy stałe i czasowe w zamkowym muzeum.
Jedną z ciekawszych, którą można oglądać przez całe lato, jest
wystawa „Pod znakiem róży nad Białą” zorganizowana z okazji

500-lecia reformacji, wielkiego ruchu odnowicielskiego, który
doprowadził do rozłamu w kościele zachodnim. zebrane eksponaty uzmysławiają wpływ i znaczenie reformacji na życie mieszkańców miasta i jego okolic. www.muzeum.bielsko.pl
Początków Cieszyna należy szukać na Górze zamkowej nad
Olzą, gdzie znajdują się najstarsze budowle miejskie: romańska rotunda Świętych Mikołaja i Wacława z przełomu XI i XII
w., wieża obronna z XIII w. oraz Wieża Piastowska z drugiej
połowy XIV w. zabytkowe rarytasy są pozostałością gotyckiego
zamku śląskich Piastów, którzy władali księstwem cieszyńskim
do połowy wieku XVII. Historyczną i kulturową spuściznę ziemi
Cieszyńskiej hołubi instytucja zamek Cieszyn, która organizuje różnorodne wydarzenia i promuje dziedzictwo Śląska Cieszyńskiego. Turyści mogą przemierzać szlaki tematyczne, np.
„Tradycyjnego rzemiosła” lub „Śladami Stroju Cieszyńskiego”,
posmakować strudla – cesarskiego deseru, zajrzeć do Studni
Trzech Braci, z którą związana jest legenda o założeniu miasta,
oraz przespacerować się wyjątkową uliczką Cieszyńskich Kobiet. www.zamekcieszyn.pl

Zamek książąt Sułkowskich

fot. arch. ŚOT, T. Gębuś

w 1811 r. wybuchł pożar, a starająca się wydostać z płomieni
właścicielka zamku zabrała ze sobą skarb – złotą kaczkę, by
w trakcie ucieczki zakopać ją w podziemiach. Hrabina zmarła,
a kaczki jak dotąd nie odnaleziono. W ramach zamkowej oferty dzieci oglądają spektakl o legendarnej złotej kaczce i spotykają ducha Białej Damy. nie ma się czego bać, chociaż…
www.ceh.zamektoszek.eu

fot. arch. ŚOT, T. Gębuś
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Artykuł pod patronatem
Śląskiej Organizacji Turystycznej
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
tel. 32 207 207 1, info@silesia.travel
www.slaskie.travel

Wieża Piastowska na cieszyńskim Wzgórzu Zamkowym
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Paweł Wroński

POD SKRZyDłAMI DARLOt-u
- MuSICIe tO ZOBACZyć
Położone w środkowej części wybrzeża Bałtyku miasteczka Darłowo i Sławno wraz
z sąsiednimi miejscowości z gmin Darłowo, Malechowo, Postomino i Sławno w ostatnich
latach przekształciły się w niezwykle atrakcyjną strefę wypoczynku.
est tu niemal wszystko, o czym można marzyć latem. Są piękne nadmorskie plaże, z portów rybackich natomiast można wypłynąć na połów dorsza,
nie martwiąc się o to, czy wyprawa zakończy się
sukcesem. Nie bez powodu przecież Darłowo zyskało miano polskiej stolicy wędkarstwa morskiego.
W malowniczej okolicy, przez wydmy i sosnowe
lasy, biegną liczne ścieżki rowerowe, szlaki dla miłośników jazdy konnej i pieszych wędrówek. Region
przecina też pomorski odcinek najsłynniejszej europejskiej trasy pielgrzymkowej, Drogi św. Jakuba,
prowadzącej do sanktuarium w Santiago de Compostela w odległej Hiszpanii. W okolicy nie brakuje

żeglownych jezior, a meandrujące w pofalowanym
morenowym krajobrazie, nierzadko wśród lasów
rzeczki, takie jak Wieprza czy Grabowa, znakomicie
nadają się na spływy.

DARLOt NA ZDROWIe

Dynamicznie rozwija się najmłodsze nad Bałtykiem
uzdrowisko: Dąbki. Zajmuje ono centralną część
Pobrzeża Słowińskiego, dysponuje szeroką, piaszczystą plażą, a na nadmorskich wydmach szumią
sosny czarne i zwyczajne. W części południowej leży
jezioro Bukowo z taflą wody o powierzchni 18 km2.
Wzdłuż plaży rozciąga się sześciokilometrowa leśna

promenada, a przyjemny klimat tego miejsca sprzyjający zdrowiu
znajduje zastosowanie w leczeniu schorzeń układów krążenia, pokarmowego, oddechowego i nerwowego oraz reumatyzmu (www.
uzdrowisko-dabki.info). W pobliskim Jarosławcu, w gminie Postomino, działa aquapark „Panorama Morska”. Baseny mają tam łączną
powierzchnię lustra wody około 1700 m2, jest łaźnia parowa w grocie z wodospadami oraz gabinety spa & wellness (www.panorama-morska.pl/aquapark). Konkuruje z nim Park Wodny Jan, usytuowany
we wschodniej części Darłówka, należący do nielicznych w Europie,
jedyny w Polsce z basenami wypełnionymi słoną wodą z Bałtyku.
W kompleksie są zarówno basenik dla dzieci, jak i basen sportowy,
„rwąca” rzeka, jacuzzi oraz zjeżdżalnie rurowe. Ciepła woda sprawia, że z parku można korzystać nawet wtedy, gdy na zewnątrz panują temperatury ujemne, a to oznacza, że lato w Darłówku nigdy
się nie kończy (www.parkwodny.net).

DARLOt NA NuDę

W darłowskim porcie morskim przycumowały dwa statki pirackie:
,,Król Eryk I” i ,,Unicus” (www.galeony.pl). Działa także Park Edukacji i Rozrywki „Leonardia” – Królestwo Gier Drewnianych. Każda
gra jest tam niepowtarzalna, bo wykonano ją według pomysłu gospodarzy i specjalnie na zlecenie kompleksu (www.leonardia.pl). We
wspomnianym wcześniej Jarosławcu, w hotelu Albatros Spa & Ski,
znajduje się jedyny na polskim wybrzeżu całoroczny stok narciarski.
Zainstalowano go pod dachem zaledwie 10 minut spacerem od plaży. Eksperci wyliczyli, że 10 minut jazdy na tym stoku równa się mniej
więcej 3 kilometrom zjazdu na zwykłej trasie narciarskiej. Godzinna
jazda odpowiada zjazdom na dystansie 18 kilometrów pokonanych
zimą w górach (www.albatros-jaroslawiec.pl).
W miejscowościach, którym patronuje Darłowska Lokalna Organizacja Turystyczna, nie zawiodą się ani amatorzy aktywnego wypoczynku, ani ci, którzy kochają przyrodę, ani też ci, którzy nade wszystko
pragną zwiedzać i poznawać dzieje regionu, choćby najdawniejsze.
Ponad taflę jeziora Kopań, w zachodniej części akwenu wyrasta na
ponad metr charakterystyczny różowy granitowy głaz narzutowy
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DARŁOWO
30 czerwca

Olimpiada Darłowo de Parawanejro 2017.
Plaża Wschodnia w Darłówku. Obok Apollo

3-9 lipca

XX Międzynarodowy Zlot Historycznych
Pojazdów Wojskowych. Darłówko – Patelnia

13-16 lipca

Media i Sztuka – Festiwal w Darłowie.

17-23 lipca

Festiwal Filmów Skandynawskich. Kino Bajka

22 lipca

PORT&FISH DAY. Festyn w Darłówku, Nowy
Basen Rybacki

28-30 lipca

Projekt Plaża 2017. Miasteczko TVN. Plaża
Zachodnia

30 lipca
4 sierpnia
12 sierpień

GMINA DARŁOWO
9 lipiec

Święto Ryby
– Uzdrowisko Dąbki

16 lipca

Wielki Festyn Wakacyjny
z Gwiazdą – Monika Lewczuk

21-23 lipca

30 lipca

Festyn Morze Miłości. Fundacja Morze
Miłości
Letni Sylwester: DARŁOWO 2017.
2. Dzień Wody. Piknik miejski – Wyspa
Łososiowa

sierpień

Ogólnopolska Debata Media a Turystyka.
DARLOT

18-19 sierpnia

Reggaenwalde Festiwal. Pomorska Stolica
Muzyki Reggae. Darłowo – port

sierpień

Święto Latarni Morskich. Latarnia Morska
w Darłówku

II Ogólnopolskie Zawody
Spinningowe o Puchar
Wójta Gminy Darłowo
IV Nadmorski Bieg Uzdrowiskowy,
III Uzdrowiskowy Wieczór
Kabaretowy – Kabaret K2 i Kabaret
Pod Wyrwigroszem – Uzdrowisko
Dąbki

GMINA MALECHOWO
24 czerwca

Prezentacje Zespołów
Ludowych i Kapel
pn. IX Folkowe Śpiewanie
– Ostrowiec

24 czerwca

Festyn „Powrót do PRL-u”
– Niemica

zami stropowymi. Każdy z nich waży
kilka ton. Aż wierzyć się nie chce, że
nie łączy ich żadna zaprawa, tym bardziej że ostały się w nienaruszonym
stanie mimo wszelkim kataklizmom,
jakie nawiedzały bałtyckie wybrzeże
przez kilka tysiącleci, włącznie z ostatnim orkanem o wdzięcznym imieniu
Ksawery. Szalał on na wybrzeżu Bałtyku w grudniu 2013 roku. O jego sile
świadczy fakt, że wyrzucił na falochron
ważący 5 ton betonowy gwiazdoblok.
Nie usunięto go, ale zabezpieczono i przeniesiono obok latarni, gdzie
stanowi dziś oryginalny pomnik wystawiony pięknej, choć nieokiełznanej
naturze przez mieszkańców Darłowa.

DARLOt Ze SMAKIeM

Żyjemy w czasach, w których atutów kulinarnych pominąć nie można.
A i w tej dziedzinie region ma się czym
15-16 lipca
Mistrzostwa Europy Centralnej
w rajdach Enduro – Żegocino,
SŁAWNO
Święcianowo
poszczycić.
Mianowicie kiełbaską, któ1 lipca
Bieg 12 Mostów
22 lipca
III Piknik nad Jeziorem
12 lipca
Darmowe Kino Plenerowe
rą
wyrabiano
tutaj już w czasach, gdy
Ostrowieckim – Ostrowiec
na leżakach
9 września
Dożynki Gminno-Powiatowe
29 lipca
Pierogowa Biesiada
na
Darłowo
mówiono
po niemiecku
z Long @ Junior – Malechowo
9 września
Inauguracja Zachodniopomorskich
Rügenwalde.
Przy
ulicy
Powstańców
Dni Dziedzictwa „Smaki dziedzictwa
GMINA POSTOMINO
Warszawskich na budynku numer 14
2 lipca
XXVII Międzynarodowy bieg po plaży – Jarosławiec
znajduje się tablica z pamiątkowym
21-22 lipca
Gala DISCO POLO – Jarosławiec
5 sierpnia
Koncert CLEO Jarosławiec
napisem: W tym domu do 1945 roku
12 sierpnia
Kabareton „Wzdłuż Fal” Jarosławiec
znajdowała się firma wędliniarska
12-13 sierpnia
XXVIII Ogólnopolski Rajd Rowerowy „Racibora”
20 sierpnia
XII Prezentacja Kapel Ludowych „Na Folkową
Rügenwalder Mühle (Darłowski Młyn)
Nutę” – Jarosławiec
produkująca słynną Rügenwalder
Teewurst (Darłowską Kiełbasę). Na
mierzący o obwodzie 6 metrów. Dopłynięcie do tablicy rzecz się na szczęście nie kończy, bo przytej swoistej kamiennej wyspy jest obowiązkowym smaku można skosztować w Gościńcu Zamkowym
zadaniem dla każdego, kto fascynuje się geologią. (www.zamkowy.pl). Tradycyjna kiełbasa, wyrabiana
W Kwasowie, w gminie Sławno, znajduje się naj- od 1834 roku, jest zawsze obecna w menu lokalu.
starsza w Polsce aleja lipowa. Zyskała miano Alei Smacznego!
Pańskiej, a wiek drzew, które ją tworzą szacuje się
na 240–290 lat. Pień najpotężniejszej rosnącej tam Więcej informacji o atrakcjach miast i gmin, którym
lipy ma 630 centymetrów w obwodzie. Niewiele patronuje DarLOT: www.darlot.pl
ustępują jej lipy z Alei Bismarcka w pobliskich JaRegionalne Centrum Obsługi Turystycznej, ul. Dworcowa 4,
niewicach. Wieść niesie, że własnoręcznie posadził
76-100 Sławno, email: rcot@darlot.pl, tel. 519 30 30 31
je słynny kanclerz Rzeszy. Oprócz lip rosną tam takCentrum Obsługi Turystycznej w Darłowie, ul. Powstańców
że wspaniałe klony, a najpotężniejsze z tamtejszych
Warszawskich 51 (przy Rynku) 76-150 Darłowo
drzew mają nawet 4,7 metra obwodu. Miłośnicy
tel. 519 30 30 32, email: cot@darlot.pl
odległej przeszłości znajdą we wsi Borkowo, w gmiCentrum Obsługi Turystycznej w Darłowie-Darłówku,
nie Malechowo, nie lada gratkę – grobowiec megaul. Kotwiczna, 76-153 Darłówko
lityczny sprzed 5 tysięcy lat. To jedyny tak świetnie
darlot.pl
darlot_pl
www. darlot.pl
zachowany obiekt z epoki neolitu w Europie. Składa
się z głazów narzutowych nakrytych czterema gła16 września

10-lecie powołania Uzdrowiska
Dąbki – MODESTA PASTICHE
i Myslovitz. – Uzdrowisko Dąbki

1 lipca

Gminny Spływ Kajakowy
rzeką Grabową – Lejkowo
– Grabowo

hotel huzar Lublin
ul. Spadochroniarzy 9, 20-043 Lublin, woj. lubelskie
tel: 81 533 05 36, 81 533 51 20, fax: 81 533 05 36
huzar@amwhotele.pl
www.amwhotele.pl

WItAMy W „WILLI SKORuSyNA”
Niezapomniany wypoczynek inspirowany pięknym górskim krajobrazem w położonej na wysokości ok. 1000m n.p.m. Willi Skorusynie
z przepięknym widokiem na panoramę Tatr, Beskidu Żywieckiego, Wyspowego i Gorców.
Gliczarów Górny to jedna z najwyżej położonych miejscowość w Polsce, dzięki czemu
z każdego miejsca rozciąga się przepiękny widok na Tatry, pasmo Pienin oraz Beskidy
z Babią Górą. Bliskość pól, lasów i górskich szlaków tworzą wspaniałe warunki do
odpoczynku, wyciszenia i nabrania pozytywnej energii. Nie musisz planować dalekich
podróży, by w pełni zregenerować siły, jeśli więc cenisz sobie spokój, kontakt z naturą
i malownicze widoki – Gliczarów-Górny to miejsce dla Ciebie.

OBFiTE i uROzMAiCONE POSiłKi
W trakcie pobytu oferujemy smaczne i obfite posiłki serwowane w formie bufetu.
Gwarantujemy doskonały smak prawdziwych góralskich potraw oraz dań kuchni
polskiej. Jeśli nigdy nie jadłeś kwaśnicy, oscypka albo korbaczy przyjedź do nas
i rozsmakuj się w podhalańskich specjałach. Gotujemy pysznie, domowo i z sercem.

SALA zABAW DLA NAJMłODSzYCh
WYPOCzYNEK NA WYSOKiM POziOMiE
Jest takie miejsce, w którym czas płynie wolniej, a codzienne problemy odchodzą na
drugi plan. To Willa Skorusyna w samym centrum Podhala. Położona wśród lasów,
łąk i szlaków turystycznych przyciąga swoim urokiem tych, którzy chcą odpocząć
i zregenerować siły w prawdziwym górskim klimacie. Jeśli również Ty pragniesz
wyciszyć się, nabrać dystansu do otaczającego świata albo spędzić kilka miłych dni
z rodziną przyjedź do nas. Relaks w saunie, poranna kawa w ogrodzie, a może kolacja
z widokiem na górskie szczyty – w Skorusynie każdy znajdzie coś dla siebie.
Na naszych Gości czekają przytulne pokoje z łazienkami oraz apartamenty z aneksem
kuchennym. Wszystkie pokoje wyposażone są w telewizory. Na terenie Willi skorzystać
można z sauny oraz jadalni i przytulnej sali kominkowej z dostępem do internetu.
Z pokoi podziwiać można panoramę Tatr, Pienin lub Beskidów.

Nie musisz pakować walizki z zabawkami dla Twojego dziecka. Dla naszych
najmłodszych Gości przygotowaliśmy salę zabaw wyposażoną w malowanki, gry
planszowe, bajki, pluszaki, które urozmaicą dzieciom pobyt i pozwolą nawiązać
znajomości z rówieśnikami. A jeśli znudzą im się zabawy w domu zaszaleć mogą na
placu zabaw w ogrodzie.

WiECzORY PRzY KOMiNKu
Nie tylko dzieci znajdą tu atrakcje i niespodzianki. Dorośli mogą spędzić nastrojowe
wieczory przy kominku z lampką wina lub kubkiem gorącej herbaty. Organizujemy
również biesiady z kapelą góralską, wieczorne gawędy, ogniska z poczęstunkiem,
a zimą kuligi z pochodniami w śnieżnej scenerii, a to wszystko po to, aby przybliżyć

naszym Gościom folklor i kulturę Podhala. Pobyt w naszej Willi zapewni Wam
niezapomniane wrażenia oraz wiele miłych wspomnień.

HOteL HuZAR*** w Lublinie
Hotel Huzar w Lublinie znajduje się w spokojnej okolicy, w centrum miasta, dzięki czemu umożliwia
szybki dostęp do atrakcji turystycznych. Hotel Huzar usytuowany jest w odległości zaledwie 10 minut
jazdy autobusem od Starego Miasta i 1 km od Ogrodu Saskiego. Spacer wąskimi, brukowanymi
uliczkami starówki pozwoli poznać zabytki architektoniczne i historię miasta oraz odpocząć w zaciszu
stylowych kawiarenek lub restauracji Lublina. Hotel Huzar posiada bogatą ofertę hotelowokonferencyjną, dzięki czemu wyróżnia się wśród hoteli w Lublinie.
Zapraszamy do jasnych, przestronnych pokoi oraz nowoczesnych sal konferencyjnych i szkoleniowych.
W każdym pokoju znajduje się telewizor, telewizja satelitarna, bezpłatny, szybki internet oraz telefon
stacjonarny. Udostępnione w pokojach zestawy do parzenia kawy i herbaty z czajnikiem elektrycznym
pozwalają Gościom poczuć się jak w domu. W letnie, ciepłe wieczory personel hotelu zaprasza
do ogródka hotelowego z miejscem do grillowania. Przy hotelu znajduje się duży parking, mogący
pomieścić 40 samochodów osobowych.

SALE KONFERENCYJNE
Hotel Huzar Lublin oferuje kompleksową obsługę spotkań biznesowych, konferencji i szkoleń. Do
Państwa dyspozycji oddaje 7 sal konferencyjnych, o powierzchni od 16 m2 do 92 m2. Bogato wyposażone,
klimatyzowane sale stworzą doskonałe warunki biznesowe i szkoleniowe. W każdej sali zapewniamy
sprzęt audiowizualny: projektor multimedialny, ekran, flipchart, nagłośnienie, DVD oraz nieograniczony
dostęp do Wi-Fi. Hotelowa restauracja zapewnia pełną obsługę w zakresie przerw kawowych i lunchów.

RESTAuRACJA hOTELOWA
To filia znanej restauracji „Pod Kasztanami” serwuje śniadania w formie szwedzkiego stołu, dania
obiadowe oraz kolacje dla Gości. Ponadto daje możliwość zorganizowania bankietów, przyjęć
okolicznościowych, imprez integracyjnych, wesel oraz wieczorków z grillem w ogrodzie hotelowym.
Willa Skorusyna, Gliczarów Górny 126A, 34-425 Biały Dunajec, info@skorusyna.pl, www.skorusyna.pl,

Willa Skorusyna
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Karta Turysty
Zwiedzaj Lublin przyjemniej,
łatwiej, taniej!

LuBeLSKA KARtA tuRySty
KuP. OSZCZęDZAJ. KORZyStAJ

Lubelska Karta Turysty to atrakcyjny pakiet pełen zniżek i bezpłatnych wstępów do muzeów,
obiektów kultury i rozrywki, a także restauracji i hoteli oraz bezpłatnej komunikacji miejskiej.
Aby ułatwić wybór i dostosować go do indywidualnych
potrzeb każdego turysty, Lubelska Karta Turysty dostępna
jest w kilku opcjach: 24- i 72-godzinna w opcji normalnej
i ulgowej, z komunikacją lub bez.

zakupie Lubelskiej Karty Turysty otrzymasz książeczkę
z opisem miejsc, do których otrzymasz zniżkę, a także
bezpłatnie plan centrum Lublina. Dostaniesz również
przypisaną Karcie pasjonującą grę miejską.

CO ZySKuJeSZ, KuPuJąC
LuBeLSKą KARtę tuRySty?

Po trzecie – pamiątkę z Lublina

Po pierwsze – zniżki
Z Kartą Turysty zaoszczędzisz pieniądze, idąc do muzeum, restauracji, na basen czy kupując pamiątki. Przy
wyborze pakietu z komunikacją możesz do woli jeździć
pojazdami komunikacji miejskiej, w tym słynnymi lubelskimi trolejbusami (w Lublinie mówi się trajtkami). Dzięki Karcie zapłacisz ponad 50% mniej niż za te wszystkie
atrakcje osobno!

Możesz sprawić niebanalny prezent i podarować Kartę
Turysty bliskiej ci osobie, która planuje właśnie wyjazd do
Lublina. Lubelska Karta Turysty to również ładny, solidnie wykonany gadżet. Jeżeli zbierasz pamiątki z podróży,
Kartę Turysty, po wykorzystaniu, możesz np. przymocować do lodówki za pomocą specjalnego magnesu, który
otrzymasz przy zakupie. Kiedy spojrzysz na nią, przypomną ci się miłe chwile spędzone w Lublinie.

www.lublincard.eu

Po drugie – komfort zwiedzania
W Lublinie jest naprawdę dużo miejsc do zobaczenia,
ale najpierw trzeba do nich trafić, a następnie za nie zapłacić. Z Lubelską Kartą Turysty wstęp do większości muzeów Lublina jest bezpłatny! Ponadto nie stracisz czasu
i nerwów, stojąc w kolejkach do kasy. Dzięki Karcie Turysty trafisz też do miejsc, które często są niezauważane
przez turystów, a które są naprawdę warte uwagi. Przy

KUP KARTĘ A OTRZYMASZ:

bezpłatny wstęp do muzeów i galerii
rabaty w hotelach, restauracjach i atrakcjach turystycznych
tańsze przejazdy komunikacją miejską
Zadanie w zakresie turystyki i krajoznawstwa
realizowane jest przy pomocy finansowej Miasta Lublin
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Paweł Wroński

NOWy CeL POLONuSA

- LuBLIN

Nowa linia obsługiwana przez autobusy Polonusa połączyła stolicę z Lublinem,
największym miastem na wschód od Wisły.

Brama Krakowska w Lublinie

Zamek w Lublinie

Pytanie, czy warto odwiedzić Lublin, jest retoryczne, każdy bowiem znajdzie tu coś dla siebie. Kto
lubi pamiątki przeszłości, będzie zachwycony starówką. Z otaczających ją niegdyś murów pozostały fragmenty z gotycką basztą oraz bramami Krakowską i Grodzką. Ponad dachy kamienic o bogato
zdobionych elewacjach strzelają w niebo wieże archikatedry św. Jana Chrzciciela, kościoła św. Ducha
oraz najwyższa w mieście 40-metrowa wieża trynitarska, z której roztacza się wspaniała panorama.

z najmłodszymi, bodaj najlepiej szukać śladów
szatańskiej sprawiedliwości podczas obrosłego legendami procesu z XVII w., trafiając do muzeum
na zamku czy do popularnej kawiarni Czarciej Łapy.

Kto lubi się hucznie bawić, znajdzie w barwnej
scenerii lubelskiej starówki mnóstwo lokali, galerii,
butików i klubów rozbrzmiewających muzyką od
zmierzchu do świtu. Warto pamiętać, że nieformalnym ambasadorem lubelskiej kultury jest Beata
Kozidrak, która nad Bystrzycą się urodziła, mieszka
i koncertuje z zespołem Bajm. Zwiedzając Lublin
Muzeum Wsi Lubelskiej

Polonus uruchomił aż pięć ekspresowych połączeń
z Warszawy do Lublina i z powrotem, obsługiwanych przez nowe, komfortowe autokary marki
Volvo ADL Plaxton. W wyposażeniu każdego z nich
są wygodne skórzane fotele, Wi-Fi, gniazdka elektryczne i toaleta. Ponadto kierowcy tej linii jako
pierwsi w firmie zostali wyposażeni w smartfony
z aplikacją do sprzedaży i weryfikacji biletów, za
które można płacić kartą bezpośrednio u nich.

Trasa: Warszawa, Dworzec Zachodni
– Lublin, Dworzec Autobusowy
kursy tam – odjazdy: 530, 8.15, 1200, 1530,1700,
przyjazdy: 850, 1145, 1520,1900, 2030
powrót odjazdy: 630, 1000, 1230,1615, 2000,
przyjazdy: 950, 1325,1600, 1945, 2320
odległość: 175 km; czas jazdy: 3 godz. 30 min

bilety w cenie 24 zł + 1 zł (opłata manipulacyjna),
w ramach promocji pierwszy pasażer płaci zależnie
od kursu - 10 lub 15 zł (do cen należy doliczyć 1 zł
opłaty manipulacyjnej)
Więcej informacji: http://pkspolonus.pl
Lublin – metropolia ściany wschodniej
https://www.lublin.eu/turystyka/
Lublin szczyci się ponad 700-letnią historią, odrestaurowanymi zabytkami, zwłaszcza malowniczą
starówką, zespołem zamkowym i renomowanymi
uczelniami z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej i KUL na czele. W mieście odbywają się festiwale o międzynarodowej renomie, a sieć gastronomiczna i rozrywkowa rozrasta się tak dynamicznie,
że o tutejszych restauracjach i klubach stało się głośno w całej Polsce.

Przez Bramę Grodzką przebiega dawny Trakt Królewski, prowadząc na zamek. Budowla po wielu
rekonstrukcjach nosi dziś klasycystyczny kostium,
a do zespołu zamkowego należy kaplica fundacji
Władysława Jagiełły. Zakładając na skronie polską
koronę, litewski książę powierzył stworzenie fresków we wnętrzu malarzom z Rusi. Powstało dzieło
niepowtarzalne, rzymskokatolicka kaplica ozdobiona niczym cerkiew prawosławna, bo motywy
i układ malowideł wywodzą się z tradycji Kościoła
wschodniego. Wpisano ją na listę UNESCO.
Na peryferiach Lublina, przy ul. Warszawskiej mieści się Muzeum Wsi Lubelskiej (http://skansen.
lublin.pl/). A zaledwie 5 km w kierunku południowo-wschodnim od centrum znajduje się Majdanek.
W czasie II wojny światowej w tym podlubelskim
obozie koncentracyjnym hitlerowcy zamordowali
setki tysięcy więźniów. Dzisiaj to mauzoleum ich
pamięci (http://www.majdanek.eu).
Pomnik Walki i Męczeństwa na Majdanku
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Wydmy ruchome w Słowińskim Parku Narodowym

nich latach foki, wylegujące się na łachach piasku u wylotu Zatoki
Puckiej.

Do Nadmorskiego Parku Krajobrazowego

Latarnia Morska Stilo

Paweł Wroński

WAKACyJNą LINIą DO

łeBy

Do Łeby i Słowińskiego Parku Narodowego

Łeba należy do najpopularniejszych miejsc letniego wypoczynku w Polsce. Nic więc
dziwnego, że linia wakacyjna Polonusa, łącząca Warszawę z kurortem, trafia w dziesiątkę
pod względem oczekiwań pasażerów. Atrakcyjność oferty podnosi to, że autobusy ruszają
o dogodnych porach, a także fakt, że przejazd nie jest zbyt kosztowny (www.pkspolonus.pl).

Trasa: Warszawa, Dworzec Zachodni – Łeba, Dworzec Autobusowy
kursy tam – odjazdy: 9 , 22 ,
przyjazdy: 1800, 715
kursy z powrotem – odjazdy: 800,1910,
przyjazdy: 1740, 450
odległość: 521 km
kurs pospieszny, ręczny wybór miejsc przez stronę: http://
pkspolonus.pl/sprzedaz/szczegoly
cena biletu: 85 zł + 1 zł (opłata transakcyjna)
00

30

Trasa z Warszawy do Łeby należy do kilku linii wakacyjnych obsługiwanych przez autobusy Polonusa. Umożliwia
także dotarcie do wielu atrakcyjnych miejscowości nadbałtyckich, ponieważ z wyjątkiem Mławy i Ostródy przystanki
znajdują się w strefie nadmorskiej.
Na terenie Trójmiasta autobusy Polonusa zatrzymują się
w Gdańsku oraz w najsłynniejszym polskim kurorcie nadmorskim, Sopocie. Plaże, shopping, bezcenne zabytki i bogata oferta kulturalna, rejsy po morzu i spacery po molo,

liczne lokale gastronomiczne i rozrywkowe oraz imprezy,
których latem w Trójmieście nie brakuje, tworzą niewyczerpany kalejdoskop możliwości i są gwarancją udanego
wypoczynku.

Nad Zatokę Puckę i na Hel
Puck i Władysławowo są kluczowymi miejscowościami
w rejonie Zatoki Puckiej. Na jej spokojnych wodach stawiają pierwsze kroki rzesze miłośników sportów wodnych,
zwłaszcza różnych odmian surfingu. Władysławowo jest
też bramą fascynującego ukształtowaniem i krajobrazem
Półwyspu Helskiego. Z położonych na nim miejscowości
jest łatwy dostęp zarówno do wód zatoki, jak i na pełne
morze, bo zaledwie kilkaset metrów dzieli plaże ciągnące się po obu stronach Helu. Klimat panuje na nich zgoła
odmienny, zwłaszcza że wzburzone często morze kontrastuje ze spokojnymi wodami zatoki. Amatorzy sportów
wodnych mają niezrównane możliwości sprawdzenia
swoich umiejętności, miłośnicy spacerów zaś – odmienne
krajobrazy. Atrakcją ze świata przyrody stały się w ostat-

Ostatni odcinek trasy prowadzi nad pełnym morzem, dzięki czemu można dojechać bezpośrednio do Chłapowa, Jastrzębiej Góry,
Karwi i Dębek. To niewielkie miejscowości, które podobnie jak Łeba
szczycą się tradycjami rybackimi i kuszą niesamowitym krajobrazem, dla którego ochrony utworzono Nadmorski Park Krajobrazowy, ciągnący się od Łeby po krańce Helu i Zatokę Pucką (http://
npk.org.pl/). Wzdłuż pięknych plaż leżą klify poprzecinane wąwozami, wśród których najpiękniejsze to Wąwóz Chłapowski i Lisi
Jar w Jastrzębiej Górze. Na krańcu Przylądka Rozewie znajduje się
najdalej na północ wysunięty punkt w kraju, oznaczony pamiątkowym obeliskiem: Gwiazdą Północy. W niewielkiej odległości od
wybrzeża rozciąga się Jezioro Żarnowieckie, nieopodal Karwi rozrzucone są pałacyki otoczone pięknymi ogrodami, a w Dębkach
uchodzi do morza malownicza rzeczka Piaśnica. Zgoła odmienną
grupę atrakcji stanowią parki rozrywki i aquaparki oraz ciekawe
obiekty, takie jak Muzeum Iluzji „Magiczny zawrót głowy”, Muzeum Motyli czy Gród Słowiański w Sławutowie.

Hel – widok na port

Docelowy kurort, Łeba, słynie z pięknych plaż z połyskującym
w słońcu drobnym piaskiem. Na południe od miasteczka leżą dwa
jeziora – rozległe Łebsko i mniejsze Sarbsko, po których kursują
stateczki wycieczkowe. Nieco na zachód od kurortu można podziwiać największy przyrodniczy fenomen bałtyckiego wybrzeża,
czyli ruchome wydmy Słowińskiego Parku Narodowego (http://
slowinski.parknarodowy.com/). Utworzono go dla zachowania
w niezmienionym stanie przymorskich jezior, bagien, torfowisk,
łąk i lasów, a przede wszystkim wydmowego pasa mierzei. Przemieszczające się tam, pod wpływem wiatru piaski powodują, że
wydmy „wędrują” na wschód, poszerzając o kilka metrów rocznie
strefę iście „pustynnego” krajobrazu. Na szlaku turystycznym najwyższa jest obecnie Wydma Łącka (ok. 30 m). Ponadto przebiega
on przez Muzeum „Wyrzutnia rakiet” utworzonym na dawnym
poligonie hitlerowskim, gdzie w czasie II wojny światowej testowano rakiety bojowe typu V.
Zaledwie 10 km od Łeby na wschód znajduje się latarnia morska Stilo (Sasino, przy ulicy Latarników 3; http://www.choczewo.
com.pl/latarnia-morska-stilo/). Wznieśli ją Niemcy w latach 1904–
1906. Budowla wyrasta ponad otoczenie na 33 m i ma ciekawą
konstrukcję, zastosowaną jedynie w trzech obiektach na świecie.
Osadzono ją na fundamencie z betonu i białego granitu, a zmontowano ze skręcanych śrubami gotowych elementów ze staliwa.
Latarnia wznosi się na zalesionych wydmach o wysokości 55 m,
zaledwie 1 km od bałtyckiego brzegu. Z jej galerii roztacza się fantastyczna panorama wybrzeża, którą można podziwiać w okresie
od 1 czerwca do 31 sierpnia w godz. 1000-1800.

TERMY MSZCZONÓW
to kompleks basenów wykorzystujący unikatową słodką wodę
termalną, wydobywaną z głębokości 1602,5 m. Położony 45 km
od Warszawy stanowi doskonałe miejsce do relaksu
i wypoczynku dla całej rodziny.

W sezonie letnim na chętnych czekają:
Dwie niecki basenowe z wodą termalną o temp. 30-340C
Basen rekreacyjny z wodą o temp. 28-300C
z różnego rodzaju atrakcjami wodnymi
Zjeżdżalnie / masaże / gejzery / leżanki / sztuczna rzeka
Basen sportowy z wodą o temp. 26-280C
Brodzik dla dzieci z wodą o temp. 28-300C
z minizjeżdżalnią oraz jeżem wodnym
Grota solna
Sauny suche
Jacuzzi zewnętrzne
Plaża trawiasta z boiskami do plażowej piłki siatkowej,
placem zabaw dla dzieci oraz siłownią zewnętrzną
8 tras rowerowych i 3 trasy piesze
Bezpłatna wypożyczalnia rowerów i kijków do nordic walking
TERMY MSZCZONÓW
ul. Warszawska 52, 96-320 Mszczonów
www.termymszczonow.eu
tel./faks: 46 857 87 81

Hulaj dusza w Hajdúszoboszló
Hungarospa Hajdúszoboszló to 3 wymiary wypoczynku: RELAKS, REKREACJA, REKONWALESCENCJA.
Oferta parku skierowana jest do wszystkich grup wiekowych.
Na gości oczekujących wytchnienia czeka kąpielisko plażowe.
13 odkrytych basenów ze sztucznymi falami, jacuzzi i brodzikami dla najmłodszych. Oddzielają je malownicze groble, tworząc
w każdym atmosferę odmienności i niepowtarzalności. Hitem
kąpieliska jest piaszczysty brzeg śródziemnomorski z rzucającymi przyjemny cień palmami i tajemniczą grotą.
Wyposażenie aquaparku jest obietnicą aktywnego wypoczynku. Są tam bowiem wieże do skakania nawet 12-metrowej
wysokości oraz 9 zjeżdżalni o łącznej długości ponad 1 km.
W strefie ekstremalnej na gości czeka sześć nowych, ekscytujących zjeżdżalni wodnych! Dla najmłodszych zaś przygotowano minizjeżdżalnie przypominające słonie. Są one głównym

motywem wodnych zamków z fontannami i bogato wyposażonych placów zabaw. Można także dać się porwać wartkiemu
nurtowi rzeki. Odwiedzać gabinety SPA albo bić życiowe rekordy na krytej pływalni z 8 pasami 50-metrowej długości.
Podreperowaniu zdrowia dedykowane jest kąpielisko lecznicze
z 3 basenami pod dachem i 4 pod gołym niebem. Wykwalifikowana kadra prowadzi tam przeszło 40 terapeutycznych programów zabiegowych, dostosowanych do potrzeb i upodobań
klientów.
Za ogromną różnorodność, certyfikowane walory wód oraz
wysoką jakość usług Hajdúszoboszló uhonorowano na Węgrzech tytułem Kąpieliska Wellnessowe Roku 2016.

Więcej informacji lub rezerwacja: Biuro Turystyczne THERMAL TOURIST
Adres: 4200 Hajdúszoboszló, Szent István park 1-3.
Tel/ fax.: +36-52/ 558-551 E-mail: thermaltourist@hungarospa.hu Website: www.hungarospa.hu/pl

Centrum

Szkoleniowo-Konferencyjne
KZRSS ‘‘SPOŁEM”

02-548 Warszawa, ul. Grażyny 13/15
tel.: 22 44 08 210, info@csk-spolem.pl
www.csk-spolem.pl
Rezerwacje i informacje: pn. – pt. 800 – 1600
sale konferencyjne, tel: 22/ 44-08-207
e-mail: sale@csk-spolem.pl
pokoje gościnne, tel: 22/ 44-08-210,
e-mail: pokoje@csk-spolem.pl

Centrum
Szkoleniowo
- Konferencyjne
jest położone w centrum Warszawy w pobliżu wielu
interesujących atrakcji turystycznych stolicy, m.in. Parku
Łazienkowskiego z Pomnikiem Chopina, Belwederu oraz Traktu
Królewskiego prowadzącego na Stare Miasto.
Usytuowanie przy jednej z głównych arterii komunikacyjnych
(ul. Puławskiej) zapewnia łatwy i stosunkowo szybki dojazd
do kluczowych punktów miasta, zabytków kultury, centrów
handlowych i rozrywki. Jest również idealnym miejscem do
organizacji wszelkiego rodzaju spotkań biznesowych, szkoleń,
konferencji.
Do Państwa dyspozycji oddajemy:
46-50 miejsc noclegowych w nowoczesnych pokojach
gościnnych: jedno-, dwu-, trzy-, czteroosobowych
i apartamencie
5 profesjonalnie przygotowanych sal konferencyjnych
mieszczących od 18 do 130 osób

Serdecznie zapraszamy Gości indywidualnych
oraz grupy zorganizowane.

