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Drodzy Czytelnicy
Gdy kończy się zima, zaczynamy powoli myśleć
o wakacjach. Próbujemy już planować urlop,
wybieramy miejsce na wakacyjny wypoczynek. Osoby,
które lubią wodę i las, tęsknią za ciszą i spokojem,
powinny rozważyć wyjazd do gminy Miastko. Ponad
połowę jej terenów zajmują lasy, a w jej granicach
znajduje się przeszło 150 akwenów, w tym Jezioro
Bobięcińskie Wielkie, największe w Polsce i jedno
z największych w Europie jezior lobeliowych.
Tamtejsze gospodarstwa agroturystyczne, znane
z gościnności, kuszą
mieszczuchów swojskim
jadłem, świeżymi rybkami, kozim serkiem czy
wędzonymi pstrągami i jesiotrami.

miast uzdrowiskowych w Polsce. Zdrowotne
właściwości tamtejszych kuracji borowinowych
i solankowych znane i doceniane są nie tylko
w naszym kraju. Jeśli ktoś woli wybrać się na południe
Polski, może odwiedzić Muszynę, której chlubą
są wody mineralne, wspomagające leczenie m.in.
chorób reumatologicznych, układu pokarmowego,
oddechowego czy otyłości.
Jeśli zapragniemy spędzić urlop lub weekend gdzieś
dalej, wystarczy pojechać do Modlina, a stamtąd
samolotem na Lazurowe Wybrzeże do Marsylii, na
Teneryfę, do Faro, gdzie dusza zapragnie.

Kto chciałby podreperować swoje zdrowie, może
udać się do położonego kilkadziesiąt kilometrów
od Miastka Połczyna-Zdroju, jednego z najstarszych
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W zasięgu ręki

A H A N D  R E A C H

Castles

- great treasure of the Czech
Republic

Fot. Aleš Motejl

Our south-western neighbours have over one hundred of them. Built from the Middle Ages to the nineteenth century, and one grander than the other.
Every year, they are admired by 5.5 million tourists. If
you have not seen them yet, have a look at the three
most visited ones. They are amazing, aren’t they?
Paweł Wroński

Zamki

- wielki skarb Czeskiej Republiki
Nasi południowo-zachodni sąsiedzi mają ponad sto zamków, wznoszonych od średniowiecza po
wiek XIX, a jeden wspanialszy od drugiego. Każdego roku podziwia je 5,5 mln turystów. Jeśli ich
jeszcze nie widzieliście, popatrzcie na 3 odwiedzane najchętniej. Czyż nie są zachwycające?
Paweł Wroński
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Český Krumlov - forteca nad Wełtawą

Český Krumlov - fortress on the Vltava River

Miasteczko zajmuje niewielką przestrzeń wykrojoną
dwoma zamaszystymi meandrami Wełtawy. Domy tłoczą się, wyznaczając kręte uliczki. Ponad opadającym
wprost do rzeki skalnym urwiskiem pyszni się zamek,
potęgą i przepychem konkurujący z powodzeniem
z praskimi Hradczanami. Jego charakterystycznym
elementem jest potężna renesansowa wieża pokryta barwnym sgraffito. Natomiast ozdobą bezcennej
kolekcji pamiątek zgromadzonych na zamku jest złota kareta, którą w 1638 r. książę Jan Antonín I. z Eggenbergu udał się do Rzymu na spotkanie z papieżem
Urbanem VIII.

The town occupies a small space carved out by two
sweeping meanders of the Vltava River. The houses
are crowding, marking the winding streets. Over the
precipice falling directly into the river, there is a castle
that with its power and splendour successfully competes with the Prague’s Hradčany. Its characteristic element is a huge renaissance tower covered with colourful sgraffito. The golden carriage, on which in 1638
Prince Jan Antonín I went from Eggenberg to Rome to
meet with Pope Urban VIII, is the pride of the priceless
collection of memorabilia of the past gathered in the
castle.
7
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A H A N D  R E A C H

Hluboká
- majestatyczny biały zamek
Podobnie jak Český Krumlov Hluboká rozsiadła się nad Wełtawą.
Miejscowy zamek wzniesiony przez
Przemyślidów wielokrotnie zmieniał
właścicieli, a ci, przebudowując go,
nadawali mu modny kostium. Aż
wreszcie, znużony przebudowami
książę Jan II Adolf kazał w latach 30.
XIX wieku zamek zburzyć i wzniósł
na jego miejscu nowy, nawiązujący
neogotycką architekturą i stylem dekoracji do rezydencji angielskich królów w Windsorze. Biały, majestatyczny gmach otacza teraz park równie
rozległy jak w Lednicach, a oprócz
ukrytych w zieleni romantycznych pawilonów zwiedzających zachwycają
zgromadzone w zamkowych wnętrzach obrazy, gobeliny, dawna broń,
finezyjna porcelana i szkło.

Fot. Libor Sváček

Hluboká
- majestic white castle
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Similarly to Český Krumlov, Hluboká is
situated on the Vltava River. The local castle erected by the Przemyślids
changed owners many times, and
those owners, rebuilding it, dressed
it in a fashionable costume. Finally,
tired of reconstructions, Prince Jan II
Adolf ordered demolition of the castle in the 1830s and erected a new
one associating its neogothic architecture and style of decoration with
the residence of the English kings in
Windsor. The white, majestic building is now surrounded by a park as
extensive as in Lednice, and in addition to the romantic pavilions hidden
in the greenery, visitors are delighted
by the paintings, tapestries, old weapons, sophisticated porcelain and
glass collected in the castle interiors.
9

W zasięgu ręki
Fot. ArtushFoto – Fotolia.pl

A H A N D  R E A C H

Lednice
- sekrety rozległego ogrodu
Lednice leżą na Morawach, nad Dyją.
Rzeczka wyznacza granicę z Austrią.
Od średniowiecza tutejsze dobra były
własnością książęcego rodu Liechtensteinów. Jego przedstawiciele
wielokrotnie przebudowywali miejscowy zamek, pozostawiając ostatecznie współczesnym neogotycką
rezydencję, otoczoną 200-hektarowym parkiem. Jego alejki prowadzą
do malowniczych pawilonów, m.in.
oranżerii, świątyni Apollina, ruin pałacyku myśliwskiego i wysokiego na 60
m mauretańskiego minaretu, z którego roztacza się wspaniały widok na
całe założenie. Warto pamiętać, że
ten sam park otacza też drugi należący do kompleksu pałac – w Valticach.
Mieści się tam Narodowe Centrum
Winiarskie, a to doskonała okazja, by
skosztować najlepszych czeskich win.

Lednice
- secrets of a large garden
Lednice is located in Moravia, above
Dyja. The river marks the border with
Austria. From the Middle Ages, the
princely family of Liechtenstein was
the owner of local estates. Its representatives repeatedly transformed
the local castle, finally leaving the
neo-gothic residence, surrounded by
a 200-hectare park, to contemporary
people. Its alleys lead to picturesque
pavilions, including the orangery,
the Temple of Apollo, the ruins of
a hunting lodge and a 60-meter-high Moorish minaret that offers a
magnificent view of the whole establishment. It is worth remembering
that the same park also surrounds
the second palace belonging to the
complex - in Valtice. It houses the
National Wine Center, which gives
an excellent opportunity to taste the
best Czech wines.
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Ekspresowy dojazd z centrum Warszawy
na Lotnisko Modlin!
Bezpośrednio i bez dodatkowych postojów.
Przystanek w Warszawie przy Pałacu Kultury i Nauki.
Czas przejazdu tylko 45 minut.

Details on
modlinbus.pl

Details on
modlinbus.pl

Direct, Easy and Non-stop!
Bus stopDetails
nextonto Palace of Culture.
Details on
modlinbus.pl
modlinbus.pl
Travel time – Only 45 min.
Details on
modlinbus.pl
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Fot.: © carloscastilla – Fotolia.pl

Express transfer from center
of Warsaw to Modlin Airport!

KALENDARIUM
MARZEC

Równonoc wiosenna
w Chichen Itza
Chichen Itza, Meksyk
https://www.youtube.com/
watch?v=q0kOyGZxKh4

20.03.2019

MARCH

2019

13. Gryfiński Festiwal
Miejsc
i Podróży „Włóczykij”
Gryfino, Polska
www.wloczykij.com

ORLEN Warsaw
Marathon 2019
Warszawa, Polska
www.orlenmarathon.pl

5-6.04.2019

14.04.2019
Semana Santa
Wielki Tydzień w katolickiej
Gwatemali
Antigua, Gwatemala
www.aroundantigua.com

Rybnicki Festiwal
Podróżników KARAWANA
Rybnik, Polska
www.dkchwalowice.pl

6-7.04.2019

14-20.04.2019

21.02-3.03.2019

Warsaw Motorcycle
Show 2019
Nadarzyn, Polska
motorcycleshow.pl

1-3.03.2019

Wielki Festiwal Piwa
w Las Vegas
Las Vegas, USA
www.greatvegasbeer.com

Półmaraton Ślężański
Sobótka, POLSKA
www.polmaratonslezanski.pl

26-28.04.2019

6-7.04.2019

23.03.2019
Lotos Jazz Festival
– Bielska Zadymka Jazzowa
Bielsko-Biała, Polska
www.zadymka.pl

2-10.03.2019

Festiwal Fantastyki
Pyrkon 2019
Poznań, Polska
https://pyrkon.pl/

Free Time Festiwal 2019
Gdańsk, Polska
http://freetimefestiwal.
amberexpo.pl/

Balispirit Festival
Ubud, Bali, Indonezja
ww.balispiritfestival.com

Festiwal Nauki, Techniki
i Sztuki w Łodzi
Łódź, Polska
www.festiwal.lodz.pl

AfrikaBurn
Tankwa, Południowa Afryka
www.afrikaburn.com

29.04-5.05.2019

8-15.04.2019

24-31.03.2019
Targi Wielkanocne
w Krakowie
Kraków, Polska
http://www.kiermasze.
com.pl

ITB w Berlinie
Berlin, Niemcy
www.itb-berlin.de

6-10.03.2019

Tallin Music Week
Tallin, Estonia
www.tmw.ee

11-22.04.2019

Kwiecień

25-31.03.2019
Ogólnopolskie
Spotkania Podróżników,
Żeglarzy i Alpinistów
oraz 17. Finał Konkursu
„Kolosy”,
Gdynia, Polska
www.kolosy.pl

8-10.03.2019
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KALENDARIUM

DesignMarch
Reykjavik, Islandia
www.designmarch.is

28-30.03.2019

Songkran Festival
Chiang Mai
Chiang Mai, Tajlandia
www.tourismthailand.org/
Events-and-Festivals

APRIL

2019

13-15.04.2019
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Fot. M. Nowak

E T N O P AS J E

Tradycyjne omańskie stroje
Misternie zdobione srebrnymi i złotymi nićmi materiały zachłannie łapią włamujące się przez nieszczelny dach
poranne promienie słońca. Zewsząd dochodzą głośne rozmowy, sprzedawczynie energicznie przekonują
do zakupu swoich produktów. Panującą wrzawę uspokaja jedynie unoszący się w powietrzu zapach kadzidła.

Magdalena Nowak
Kolory i zapachy targowiska to odtrutka na szarość
pustyni, która atakuje zewsząd rozgrzanym, gęstym
powietrzem. Jest zaledwie siódma trzydzieści rano, ale
to tutejsze godziny szczytu. Za parę godzin zrobi się
zbyt gorąco, żeby pracować. Miasto opustoszeje, zostawiając na ulicach jedynie wiatr, który rozpanoszy się
w każdym dostępnym zakątku nową warstwą kurzu.

Fot. M. Nowak

Targ wyłącznie dla kobiet

16

MAGAZYN ŚWIAT PODRÓŻE I KULTURA I WORLD TRAVEL AND CULTURE MAGAZINE

Ibra, znajdująca się 150 km od Maskatu, to jedna z najstarszych miejscowości w Omanie. Niegdyś znaczący
punkt handlowy, kulturalny i religijny, obecnie liczące 35
tysięcy mieszkańców miasto, które przyciąga turystów
ze względu na zabytki oraz tradycyjne arabskie targowisko – suk. To tutaj w każdą środę odbywa się jeden
z niewielu targów przeznaczonych wyłącznie dla kobiet
– jedno z najlepszych miejsc, aby zobaczyć tradycyjne
ubiory Omanek.

Dishdashah, sarwal i lahaf

Ibra leży w Regionie Wschodnim (Ash Sharqiyah), który
podobnie, jak pozostałe omańskie prowincje ma swoje
własne, lokalne stroje. Typowe omańskie odzienie składa się z kilku części. Dishdashah to tunika do kolan
lub przed kostki, często bogato zdobiona na rękawach, przy kołnierzu oraz na dolnej krawędzi. Sarwal
to spodnie wykończone wyszywanymi, sztywnymi
nogawkami, które zakłada się pod dishdashę. Całość
dopełnia lahaf, czyli chusta, którą zakłada się na głowę.
Sposób, w jaki się ją nosi, również różni się w zależności od regionu. W  niektórych prowincjach dishdashę i sarwal zastępuje al kandora, czyli luźna sukienka
do kostek. W  innych na dishdashę nakłada się thob,
czyli drugą przezroczystą suknię w kontrastującym kolorze. Omanki, które poznałam, od razu były w stanie
stwierdzić, skąd pochodzi właścicielka danego stroju,
a często również określić, do jakiej należy rodziny lub
17

ethnop a s s i on

tradycyjnie noszona przez Beduinki. Maski, podobnie
jak stroje, różnią się w zależności od plemienia i regionu. W przeszłości służyły przede wszystkim za ochronę przed słońcem oraz niesionym przez silny wiatr
piaskiem pustyni, współcześnie mają raczej wyłącznie
symboliczne znaczenie – to rodzaj eleganckiej biżuterii na specjalne okazje. Najbardziej rozpoznawalne
projektantki biżuterii w Omanie w swoich kolekcjach
uwzględniły również tradycyjne omańskie burki.

Perfekcyjny makijaż

Fot. M. Nowak

Patrząc na Omanki, nie sposób nie zwrócić uwagi na
perfekcyjnie wykonany makijaż – wyraziście podkreślone oczy i usta, nieskazitelną cerę. Mocny makijaż
u Omanek to również tradycyjny zwyczaj, który pierwotnie miał na celu ochronę przed słońcem. Choć
współcześnie Omańczycy spędzają coraz mniej czasu
na świeżym powietrzu, a wielbłądy zamienili na konie
ukryte pod maską samochodu, to na prowincji ciągle
można zauważyć nawet małe dzieci z pomalowanymi
na czarno oczami.

własnoręcznie przygotowuje aż jedenaście nowych
ubiorów dla swoich córek i wnuczek.

Czarna abaja i hidżab

Pierścionki, talizmany i wisiorki

Przechadzając się ulicami Maskatu, ciężko zauważyć
dziewczynę ubraną w coś innego niż ciemny hidżab
i abaję – strój, który dla wielu Europejczyków jest
metaforą kulturowego zniewolenia kobiet i nieuzasadnionej opresji społecznej. Jednak większość Omanek wcale nie widzi tego w ten sposób. Te, z którymi
rozmawiałam, często podkreślały, że zakrywając ciało i głowę, chronią swoje piękno, dbają o dobre imię
rodziny, a przez to czują się bezpieczne i szanowane.
Jako Europejka, w Omanie mogłam chodzić ubrana
niemal w dowolny sposób. W  dobrym tonie było nie
odkrywać ramion i kolan, zatem dla własnego komfortu starałam się odrobinę dostosować. Poza kulturowym znaczeniem, zakrywanie ciała ma w dużej mierze praktyczny wymiar. W temperaturach oscylujących
w okolicach 40 stopni Celsjusza, w silnie operującym
słońcu, zdecydowanie chętniej zasłania się skórę, niż
ją eksponuje. Warto jednak pamiętać, że czarna abaja
i hidżab to stosunkowo nowa moda. Dziewczyny, które
na co dzień chodzą w skromnych, czarnych ubraniach,
odwiedzając rodzinne strony, chętnie przebierają się
w kolorowe tradycyjne ubrania, często zrobione własnoręcznie przez ich matki lub babcie. Nestorka mojej zaprzyjaźnionej omańskiej rodziny dwa razy w roku
18

W kulturze Bliskiego Wschodu, poza samym ubiorem,
niezwykle istotna jest biżuteria, która ma ogromne znaczenie symboliczne. Shamrukh, czyli wisiorek zakładany na czoło, podobnie jak hilka – ozdoba na włosy,
to detale zarezerwowane wyłącznie dla niezamężnych
kobiet. Biżuteria ze zdobieniami z czerwonego koralu
ma przynosić szczęście. Talizmany al mureat chronią
przed chorobami. Wiele naszyjników ma koraniczne
inskrypcje, które przypominają o codziennej modlitwie
i świadczą o pobożności ich właścicielek. Pierścionki w zależności od kształtu powinny być noszone na
konkretnym palcu, a każdy z nich ma inne znaczenie.
Shdabiyyah – w kształcie ostrej piramidy – jest przeznaczona na mały palec. Khatim mrabba w kształcie
kwadratu jest przeznaczony na palec serdeczny. Heisa
– romb o płaskiej powierzchni – powinien być noszony na środkowym palcu, shahid – trójkątny o ostrym
zakończeniu – na palcu wskazującym, natomiast gabrayyah – szeroki o prostopadłych wybrzuszeniach –
na kciuku.

biżuteria na specjalne okazje

Charakterystyczne dla Omanu są również maski zakrywające oczy i nos, czyli tak zwana omańska burka,
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Ekstrawaganckie buty i torebki

Fot. M. Nowak

plemienia. Wzory, użyte materiały, kolory, krój to zaszyfrowane informacje o tożsamości etnicznej.

Tradycyjne omańskie stroje fascynują bogactwem,
podczas gdy współczesne, proste abaje emanują tajemniczością. Jednak aby mieć pełne wyobrażenie
o tym, jak wygląda omańska moda, warto zwrócić
uwagę na torebki i buty przechadzających się po galeriach handlowych muzułmanek w dużych miastach.
Skromne okrycia często skrywają eleganckie ubiory
prosto od projektantów, a ekstrawaganckie buty i torebki zdradzają prawdziwy styl ich właścicielek, który
wcale nie różni się od tych, które można zobaczyć na
ulicach Paryża czy Londynu. Zamiast przechadzki po
suku i targowania się o materiały, młode dziewczyny
spotykają teraz się w modnych kawiarniach i omawiają
najnowsze kolekcje mody, a od Europejek różnią się
wyłącznie chustą na głowie.

Traditional
Omani costumes
Fabrics with elaborate silver and gold embroideries promptly catch the morning light gleaming
through the leaky roof. Loud conversations can
be heard everywhere, salesladies vigorously encourage passers-by to buy their products.
The only thing to ease the tumult is the smell
of incense around.
Magdalena Nowak
The colours and odours of the market are like an antidote to the grey desert where you stifle in the dense hot air.
It’s only 7.30 in the morning, but here it’s a peak hour.
In a few hours the heat will be too unbearable to do any
work. The town will become deserted and only the wind
will roam its streets and cover every single place with
a fresh layer of dust.

Women-only market

Ibra, situated at a distance of 150 km from Muscat, is
one of the oldest cities in Oman. Once an important centre of trade, culture and religion, it now has a population
of 35,000 and attracts tourists with its monuments and
a traditional Arabian souk. Every Wednesday the souk is
open only to women and it’s one of the best occasions
to see the traditional costumes of Omani women.

Dishdasha, sirwal and lahaf

Ibra is situated in the Ash Sharqiyah Region which, like
the other regions of Oman, boasts its own traditional
costumes. A  typical Omani costume is comprised of
a few elements. Dishdasha is a type of ankle-length or
slightly shorter garment, usually with embroideries on
the sleeves, collar and at the bottom. Sirwal are a form
of trousers with stiff embroidered cuffs, usually worn underneath a dishdasha. The final element of the costume
is a lahaf, which is a type of a headscarf. In different
regions of the country it is worn differently. In some regions dishdasha and sirwal are replaced by kandoora,
a loose ankle-length dress. In others dishdasha is worn
underneath a thobe, a shear dress in a contrasting colour. The Omani women whom I met were able to recognise the background, family or tribe of another woman
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A black abaya and a hijab

On the streets of Muscat visitors will quickly notice that
there’s hardly any girl wearing something other than
a dark hijab and an abaya - an attire that for many Europeans symbolises cultural enslavement and unreasonable social oppression. But most Omani women see it
quite differently. The women with whom I had a chance
to talk told me that they cover their heads and bodies to
protect their beauty, the good name of their family and,
with that, they feel safe and respected. As a European in
Oman, I was free to wear almost anything I wanted. The
done thing, however, was to cover your arms and knees so I tried to adjust my outfit accordingly for my own
comfort. In addition to its cultural meaning, covering the
body has a practical dimension. In temperatures that
oscillate around 40 degrees Celsius, in scorching sun,
you are far more likely to want to cover your skin than to
uncover it. Remember though that the black abaya and
hijab are a relatively new invention. Girls who normally
wear modest black garments like to visit their hometowns in traditional colourful costumes, often made by
hand by their own mothers or grandmothers. The elder
of my befriended Omani family prepares eleven new sets
of clothes for her daughters and granddaughters two
times a year.

Rings, talismans and charms

In the culture of the Middle East, jewellery is just as important as the rest of the outfit and it has a symbolic
meaning. Shamrukh, a charm worn on the forehead,
and hilka, a hair accessory, are details reserved exclusively for unmarried women. Jewellery with elements
made of red coral is believed to bring luck. Al mureat
are talismans that protect owners from diseases. Some
of the necklaces bear Quranic inscriptions that serve as
reminders of daily prayer and attest to the devotion of
their owners. Rings in specific shapes are worn on particular fingers and each has a different meaning. Shdabiyyah – in the shape of a sharp-pointed pyramid – should
be worn on the little finger. The square-shaped khatim
mrabba is expected to be worn on the ring finger. Heisa
– a flat rhombus – should be worn on the middle finger,
and shahid – a pointy triangle – on the index finger, and
gabrayyah – a wide ring with perpendicular bulges – on
the thumb.
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Elegant jewellery
for every occasion

Another characteristic accessory in Oman are masks
that cover the eyes and nose, i.e. the so-called Omani
burqa traditionally worn by Bedouin women. Just like
the costumes, the masks differ from tribe to tribe and
from region to region. In the past they were used primarily for protection from the sun and sand blown loose by
the desert wind. Today their meaning is symbolic – they
serve as elegant jewellery for special occasions. Popular
jewellery designers in Oman propose traditional Omani
burqas in their collections.

Masaże orientalne – dla kogo?

An impeccable make-up

On meeting an Omani woman, you’ll immediately notice
her impeccable make-up with eyes and lips that pop
and a flawless complexion. A  strong make-up, which
was originally intended as a way to protect the skin from
sunlight, is part of the traditions of Omani women. Although contemporary Omani people spend less and less
time outdoors and they replaced camels with horsepower, in the countryside it’s not uncommon to see even
little children wear black eye make-up.

Masaż orientalny to coś więcej niż zwykły masaż relaksacyjny.
Choć oczywiście głęboko relaksuje i pozwala zniwelować ból kręgosłupa i mięśni, przynosi dodatkowe doznania i korzyści. Masaże orientalne to zabiegi holistyczne,
podczas których masażysta pracuje także z naszą energią CHI i emocjami. To dlatego masaże orientalne tak skutecznie przywracają równowagę wewnętrzną,
oddalają stres i harmonizują przepływ energii w ciele. O sekretach masaży orientalnych opowiada Elżbieta Czajkowska, doświadczony terapeuta w Studio Sante.
Pani Elżbieto, skąd moda na masaże orientalne? Czy faktycznie „zwykły” masaż relaksacyjny masłem shea czy gorącym olejem kokosowym, to za mało, by się zrelaksować?
Wszystko zależy od tego, kto przychodzi na masaż, jakie ma oczekiwania, jak bardzo jest
zmęczony i zestresowany. Każdy dobrze wykonany masaż relaksacyjny zapewni głębokie
odprężenie, rozluźni mięśni i zniweluje stres. To nie jest tak, że masaże orientalne są lepsze – one są po prostu trochę inne, przez co zaspokajają nieco inne potrzeby.

Extravagant shoes and bags

The traditional Omani costumes fascinate with rich embroidery while the simple abayas emanate mystery. But
to build a full image of the Omani style, you should take
a look at the bags and shoes of Muslim women strolling
around shopping centres in big cities. The modest robes
often conceal elegant designer clothing and the extravagant shoes and bags let in on the real style of their
owners which is surprisingly not as different from that
seen in Paris or London as one could expect. Rather
than walk around souks and haggle over the prices of
fabrics, local girls meet up in trendy cafes and discuss
the latest fashion trends and the only thing that makes
them different from European girls are the scarves on
their heads.
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A co to znaczy „dobrze wykonany masaż”?
Liczy się oczywiście technika wykonywania masażu, czyli dobór określonych ruchów, ich
kolejność, siła nacisku. Ważne jest, by masażysta miał doświadczenie, wyczuwał potrzeby
klienta i był gotowy do dialogu. Podam przykład – nie każda osoba ma jednakową wrażliwość na dotyk i ból, ale też nie każdy klient jest gotów, by powiedzieć „oj, za mocno mnie
Pani masuje”. Czasami klienci się krępują albo nie chcą przeszkadzać. Ale taki masaż nie
będzie przyjemny i masażysta powinien reagować, gdy np. dostrzega, że klient broni się
przed masażem, napinając ciało. I nawet jeśli klient się nie skarży, powinien zapytać, czy
coś zmienić i ewentualnie zmodyfikować technikę. W końcu ma to być masaż relaksacyjny, a nie np. masaż sportowy, który – z zasady – bywa nie całkiem przyjemny. Ważna
jest także atmosfera gabinetu, w którym jest robiony masaż. Przygaszone światło, blask
świec, miła dla ucha muzyka, zapach olejów (najlepiej naturalnych) powodują, że odczuwamy masaż wszystkimi zmysłami, a dzięki temu lepiej się relaksujemy.
A co z masażami orientalnymi? Czym jest to „coś więcej”?

Fot. M. Nowak

judging only by her attire. The patterns, fabrics, colours
and tailoring of a garment are like encrypted information
about ethnicity.

Tradycyjne masaże orientalne to nie tylko pomysł na relaks, lecz także sposób na harmonizowanie energii CHI w ciele. Tradycja sięga ponad 2000 lat wstecz i ma punkty zbieżne
w wielu kulturach Wschodu, w których wierzy się, że Wszechświat i organizm człowieka
przenika energia, wpływająca na siły życiowe natury i człowieka. Chińczycy nazywają ją
„chi”, Japończycy i Koreańczycy „ki”, Hindusi „prana”. W ciele człowieka ta energia krąży
kanałami energetycznymi, które nazywa się meridianami, a czasem południkami. Łagodny i harmonijny przepływ energii to zarazem stan, w którym organizm jest zdrowy; gdy
pojawiają się zastoje, blokady tej energii, mamy do czynienia ze stanem chorobowym. To,
co m.in. różni zwykły masaż relaksacyjny od masażu orientalnego, to właśnie świadoma
praca terapeuty z energią CHI.
A na czym to polega? Co robi masażysta, by wpływać na energię CHI?
Hinduscy i chińscy mędrcy uważają, że energię CHI najpełniej przyjmujemy poprzez
punkty akupresury. Te unikalne okna, łączące nasze ciała z energią Wszechświata, aktywuje np. masaż balijski, masaż tajski, masaż Shiatsu, podczas których są stosowane
elementy akupresury. Odpowiedni ucisk aktywnych punktów akupresurowych na ciele
przywraca prawidłową cyrkulację energii CHI, odblokowując jej zastoje. W ten sposób
np. masaż balijski, który zrodziła przesiąknięta mistycyzmem kultura zagubionej na końcu
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świata wyspy, reguluje większość zakłóconych procesów w organizmie. Wpływa na układ
hormonalny, koi nerwy i przywraca równowagę psychiczną, normuje także przemianę
materii. Dzięki temu jest także wspaniałym sposobem na zrelaksowanie ciała i oczyszczenie umysłu. Podobnie oddziałuje na ciało, umysł i ducha refleksologia stóp czy refleksologia dłoni.
Mówi się czasem, że stopa jest to mapa całego ciała. To prawda?
Według zwolenników refleksoterapii, stopa jest odpowiednikiem całego ciała. Znajdują
się na niej strefy, odpowiadające poszczególnym narządom i organom. Oddziałując poprzez odpowiedni dotyk na te punkty nazwane refleksami, refleksolog korzystnie wpływa na odpowiadające im obszary leżące w ciele. Na stopie jest ok. 7200 zakończeń nerwowych, które mają połączenie z innymi częściami ciała – tu kryje się sekret skuteczności
refleksologii stóp. I dlatego refleksologia to nie jest zwykły masaż stóp, lecz holistyczna
terapia oddziałująca na całe ciało. Zabieg refleksologii wykonuje się także na dłoniach
i twarzy z równie dobrymi efektami oczywiście pod warunkiem, że robi to specjalista.
Wspomniała Pani masaż tajski. Na czym polega?
Zdecydowanie różni się od innych masaży relaksacyjnych, ponieważ jest to masaż bez
oleju. Tradycyjny masaż tajski jest połączeniem jogi pasywnej, tai chi oraz elementów
ajurwedy i akupresury. Z pomocą masażysty klient przybiera różne pozycje jogi, rozciąga
ciało, zwiększa mobilność mięśni i stawów. Masażysta używa dłoni, ramion, nóg i stóp,
by ułatwić osobie masowanej przybranie pozycji „otwierających” ciało. Pomagają one
nie tylko pozbyć się napięć i stresu, lecz także uczą świadomości ciała. Zwracamy uwagę
na wyciszenie, prawidłowy oddech, uważność. Masaż tajski także wyrównuje poziom
energii CHI i odblokowuje meridiany, więc tak naprawdę stanowi zastrzyk sił witalnych.
Dla kogo masaż tajski? Kto najwięcej z niego skorzysta?
Każdy, kto czuje spadek życiowej energii i zmęczenie. Polecam go zdecydowanie osobom
prowadzącym siedzący tryb życia, pracującym w jednej pozycji, mającym mało ruchu. Masaż tajski pomaga także w rehabilitacji po urazach i w regeneracji po intensywnym wysiłku
fizycznym. Jest równie wskazany dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Zdecydowanie zachęcam
także osoby, które nie lubią zabiegów z olejami, a nie chcą całkowicie rezygnować z dobrodziejstw masażu. Masaż tajski jest to bez wątpienia „coś innego”, warto spróbować!
Jak wybrać gabinet masażu?
Jeśli chcemy doświadczyć prawdziwego masażu orientalnego, zdecydowanie polecam
takie ośrodki SPA & Wellness i gabinety masażu, w których masaże orientalne są wykonywane przez masażystki z Bali, Tajlandii czy Japonii. One nie tylko robią masaż, one są
zanurzone w tej kulturze, sztukę masażu poznawały i doskonaliły latami w jego ojczyźnie,
mają więc nieporównywalnie większą wiedzę, doświadczenie i wyczucie niż jakiekolwiek
masażystki, nawet te, które ukończyły dobre kursy masażu orientalnego. W Studio Sante
masaże orientale wykonują dyplomowane masażystki Rina i Putu, które pochodzą z wyspy Bali – mogę więc je z całym przekonaniem polecić!
Poznaj pełną ofertę naszych masaży:
https://www.studiosante.pl/zabiegi-i-terapie/masaze/
Masaże orientalne, Warszawa, Studio Sante SPA poleca!
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Fancy an oriental massage?
Oriental massage is more than a relaxation massage.
It puts you in a state of deep relaxation and alleviates back and muscular pain, but it also offers additional sensations and benefits. Oriental massage is a holistic
procedure that can help our qi and emotions. For that reason, oriental massage is a great way to restore internal balance, reduce stress and harmonise the flow of
energy within the body. Elżbieta Czajkowska, an experienced therapist from Studio Sante, tells us about the secrets of oriental massage techniques.
Why has oriental massage become so popular? Is an “ordinary” shea butter relaxation
massage or a hot coconut oil massage not enough to relax?
It all depends on the clients, their expectations, how tired and stressed they feel. A
good relaxation massage puts us in a state of deep relaxation, it helps relax muscles
and reduces stress. It’s not that oriental massage techniques are better – they’re just
different and meet different needs.
And what’s a “good” massage?
What counts is the technique – the right choice of movements, their sequence and
the degree of pressure. Experience is important, a masseur should be sensitive to
the needs of the client and ready to engage in a dialogue. I’ll give you an example.
Not everyone has the same sensitivity to touch and pain, but some people won’t feel
comfortable telling you “it’s too much”. Sometimes the clients feel embarrassed or they
don’t want to disturb you at work. But in this situation the massage won’t be pleasant
and a masseur should react if they notice that the client has become tense. Even if the
client doesn’t complain, you should ask him whether you should change anything or
modify your technique somehow. After all, it’s supposed to be a relaxation massage,
not a sports massage which, by definition, can be unpleasant. The atmosphere of the
massage studio is also important. Dimmed lights, candles, relaxing music, the fragrance
of essential oils (preferably natural) appeal to all the senses and help us relax better.
What about oriental massages?
What is it about them that they offer “something more”?
Traditional oriental massage techniques offer a way to relax, but they also promote the
harmony of qi energy. This tradition goes 2,000 years back and is common to many
cultures of the East where it is believed that the Universe and the human body are
penetrated by energy that influences the vital forces of nature and human beings. The
Chinese call this energy “qi”, the Japanese and the Koreans call it “ki” and the Indians
call it “prana”. In the human body this energy flows through energy pathways called
meridians. The peaceful and harmonious flow of energy reflects a healthy body; block-ages signal that there’s something wrong with it. What makes an ordinary relaxation
massage different from an oriental massage is the intentional promotion of qi energy
by the therapist.
How does it work? What does a masseur have to do to help qi?
The wise men from India and China believe that qi is best absorbed through acupressure points. These unique openings that connect our body to the energy of the Universe are activated, e.g. by Balinese massage, Thai massage, Shiatsu massage, which
all involve elements of acupressure. The right pressure on active acupressure points
throughout the body restores correct circulation of qi energy by clearing blockages.
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This way, e.g. Balinese massage, which emerged from the mystic culture of a faraway island, regulates the majority of disordered processes within the body. It interacts
with the endocrine system, it soothes nerves and restores mental balance, plus it
regulates metabolism. With that, it’s a great way to relax and clear your mind. A
similar effect on our body, mind and soul can be achieved with feet reflexology
and hand reflexology.
They say a foot is like a full map of our body. Is it true?
According to the practitioners of reflex therapy, our foot reflects the image of the whole body. It includes zones that correspond to particular organs and parts of the body.
By applying pressure on these areas known as reflexes, the therapist effects a physical
change to the corresponding parts of the body. One foot comprises roughly 7,200 nerve
endings which are linked to other parts of the body – that’s the secret of the efficacy of
feet reflexology. And that’s why reflexology is more than just an ordinary foot massage –
it’s a holistic therapy that impacts the whole body. Reflexology can be applied on hands
and face with just as good an effect provided that it’s done by a specialist.
You mentioned a Thai massage. What does it include?
It’s radically different from other types of relaxation massage, because it doesn’t involve any oils. Traditional Thai massage is a combination of passive yoga, tai chi and
elements of ayurveda and acupressure. With the help of the masseur, the client does
various yoga poses, stretches his body and improves the mobility of muscles and joints. The masseur uses their hands, arms, legs and feet to help the client do a body-opening pose. This helps you get rid of tension and stress and improves your body
awareness. It’s important that you calm your nerves, breathe correctly and be mindful.
Thai massage regulates the levels of qi energy and unclogs the meridians giving you
extra vital energy.
How do I know if Thai massage is right for me? Who could benefit the most from it?
It’s for anyone who feels tired and that their levels of vital energy have dropped. I
especially recommend it to people who lead a sedentary lifestyle, work in one position
all day and have little exercise. Thai massage also promotes recovery after injuries and
intense physical activity. It’s recommended both to women and men. People who don’t
like oilbased massages, but don’t want to give up the benefits of massage altogether,
should try it. Thai massage is definitely “something new”, try it!

Anna Kłossowska

Piękne istoty:

Lustereczko powiedz przecie – kto jest najpiękniejszy W świecie? W każdej epoce
odpowiedź na to bajkowe pytanie jest inna. Dla nas czasem – wręcz szokująca.
A co powiecie na tę galerię dam? Być może nie wszystkie przypadną Wam do gustu, ale w minionych epokach, niekiedy bardzo odległych w czasie, lub w innych
kulturach uważane były i nadal są postrzegane
jako piękne. To pokazuje, jak różnorodne są kanony, wzorce idealnej urody. „Zapamiętały” je
rzeźby, freski na ścianach i obrazy na płótnie,
a wreszcie niedawny stosunkowo wynalazek – fotografia i film. Zapraszam na
pokaz:

How to choose the right massage studio?
If you want to experience authentic oriental massage, you should definitely look for
spa & wellness resorts and massage studios where oriental massages are given by masseuses from Bali, Thailand or Japan. They do more than just give you a massage, they’re
truly immersed in that culture, they learnt about massage and worked on their technique in their home countries, so their knowledge, experience and intuition are far
greater than that of any other masseuse, even those who completed a quality oriental massage training course. At Studio Sante oriental massages are given by certified
masseuses, Rina and Putu, who come from Bali – I heartily recommend their services!
Learn more about our massages: https://www.studiosante.pl/zabiegi-i-terapie/masaze/
Oriental massage, Warsaw, recommended by Studio Sante SPA!

kobiety

Paleolityczna Wenus z Sardynii
– monstrualnie grube uda, wydatny
brzuch i duże, acz spłaszczone wyraźnie piersi. Głowa zlewająca się z szyją,
oczy i usta – szparki. Na głowie ozdo-

ba przypominająca kószkę, czyli słomiany, pleciony ul
w kształcie dzwonu – dowód, że panie sprzed 30 tys.
lat były elegantkami, nosiły ozdoby. Ich obfite kształty
zachwycały obietnicą płodności. Homo sapiens z górnego paleolitu, który właśnie odkrył łuk do polowań
– postanowił oddać w kamieniu swoją damę serca.
Nefretete
– jej imię „piękna, która przybyła” jest w pełni uzasadnione: długa, „łabędzia” szyja, szczupła twarz
o symetrycznych proporcjach pokryta białym pigmentem z rumieńcami z czerwonej
ochry, którą pociągnięte są też usta – nie
za pełne, a jednak kuszące. „Kreski” wokół
oczu narysowane kohlem (mieszanką sproszkowanej galeny, sadzy i rud miedzi). A wła23

H e a l th  a nd  B e a u t y

Beautiful creatures: women

ściwie jednego oka, bo jej najsłynniejsze, zachowane
popiersie drugiej tęczówki jest pozbawione. Mimo
tego królowa władająca Egiptem ponad 1300 lat
p.n.e. wydaje się mieć urodę ponadczasową, zaś
staroegipska sztuka makijażu stała się inspiracją
dla kolejnych epok.
Afrodyta Kapitolińska
– pełne, stojące piersi i krągława sylwetka budzą skojarzenia z barokowymi pięknościami.
A przecież jest reprezentantką starożytnej Grecji. Taka musiała być Helena, o której Homer
pisał: „Jak winić Trojan i (…) Achajów za to,
że długo tak znoszą tę wojnę dla takiej kobiety, co nieśmiertelnym boginiom pięknością swoją jest
równa?”. Jednocześnie ta piękność oddana jest przez
pryzmat zasad rządzących wówczas sztuką: odpowiednich proporcji poszczególnych części ciała i symetrii:
jednakowe oczy, ręce, nogi.

Magic mirror in my hand, who is the fairest
in the land? In every century,
the answer to this fairy-tale question is
different. For us - sometimes even shocking.

nia, że unieśmiertelniana w karraryjskim marmurze
siostra Napoleona, Paulina Borhese, zrzuciła przed
Canovą szatki, choć strony nie ustaliły wcześniej, że
będzie to akt. Bogate stroje i klejnoty mają przydać
blasku kobiecie, która skupiona jest na swoim pięknie
tu i teraz, a nie po śmierci.

„dójka” na traktorze, ale nikt wtedy o pięknie nie mówił. W zamian otrzymaliśmy mnogość i różnorodność,
do wyboru. Kochaliśmy Coco Chanel, Ritę Hayworth,
Audrey Hepburn, Anitę Ekberg, Brigitte Bardot, Twiggy,
Madonnę, Lady Di, a w Polsce Beatę Tyszkiewicz, Annę
Dymną czy Anię Przybylską.

Lady Lilith
na obrazie Dantego Gabriela Rossettiego obdarzona
jest wspaniałą kaskadą rudych włosów i… na pierwszy
rzut oka rysami twarzy kobiet Rafaela. Jednocześnie
coś w niej się nie zgadza: „końska” szczęka przy wyeksponowanych, czerwonych ustach.

Kobiety Padaung
kobiety-żyrafy o szyjach okręconych miedzianymi zwojami kultywują do dziś upiększający je w ten sposób
obyczaj, wyniesiony z birmańskiego plemienia Padaung. Stanowią atrakcję turystyczną wiosek na północy Tajlandii.

„Androgin, mężczyzna-kobieta o niedefiniowalnym
i nienaturalnym pięknie” to ideał dekadentów z przełomu XIX i XX w.: prerafaelitów, Beardsleya, Klimta.

Piękności Himba – z afrykańskiej Namibii śmiało eksponują gołe piersi. Tylko biodra osłania krótka spódniczka. Pełne usta kryją wybite podczas ceremonii
inicjacji dolne jedynki i dwójki. Strzeliste, o długich nogach zachwycają regularnością rysów twarzy. Ich ręce,
nogi oraz szyję zdobią liczne obręcze, a głowę warkoczyki oplecione ciasno kozimi skórkami.

What would you say to this gallery of ladies? Perhaps you
will not find all of them attractive, but in past eras, sometimes very distant in time, or in other cultures, they were and
still are perceived as beautiful. It shows how diverse the canons and patterns of perfect beauty are.They were „remembered” by sculptures, frescoes on the walls and paintings on
canvas, and finally by a recent invention - photography and
film. Enjoy the show!

Palaeolithic Venus from Sardinia
Królowa Ginewra,
żona legendarnego króla Artura od Rycerzy Okrągłego
Stołu – na średniowiecznych
rycinach i w kronikach przedstawiana jest jak damy tamtej
ascetycznej epoki. Szczupła,
wręcz anorektyczna – wtedy
właśnie kobiety zaczęły zapadać na tę chorobę. Kredowoblada, z zakrytymi włosami,
ubrana w powłóczyste szaty
przepasane pod niewielkim
biustem tak, aby tworzyły
„brzuszek”, z koniecznie zasłoniętymi nogami – ukazanie kostki było grzechem, ale głębokiego dekoltu już
nie. Średniowieczna dama miała się dobrze prowadzić,
aby zasłużyć na życie wieczne po śmierci. Jak przekazują
arturiańskie legendy, żona króla nie mogła jednak okiełznać namiętności do rycerza Lancelota.
Wenus
rodząca się z morskiej piany na obrazie Botticellego
zapoczątkowuje całą galerię Wenus (Cranach, Giorgione, Tycjan, Velazquez), które jeszcze w renesansie są
szczupłe lub lekko zaokrąglone, ale wraz ze zbliżaniem się baroku i oświecenia coraz bardziej nabierają
ciała, odsłaniając „bezwstydnie” otłuszczone boczki
i dekolty z wylewającymi się piersiami. Do tego stop24
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Wiek dwudziesty zniósł jednolite kanony piękna, choć
w czasach stalinowskich ideałem kobiety była potężna

Rację miała Safona, pisząc: „Ja nazwę pięknym to, co
zachwyt budzi”.

- monstrously thick thighs, prominent belly and large but
clearly flattened breasts. The head merges with the neck,
eyes and mouth - barely visible. On the head, there is a
decoration - straw, braided bell-shaped hive - a proof that
ladies from before 30 thousand years were dandy and wore
decorations. Their abundant shapes delighted with the promise of fertility. Homo sapiens from the Upper Palaeolithic,
who just discovered the hunting bow, decided to preserve
the lady of his heart in stone.

Nefertiti
- her name, „the beautiful who has come”, is fully justified:
long, swanlike neck, thin face with symmetrical proportions
covered with a white pigment with red ochre blushes, equally red lips - not too full, yet tempting. „Lines” around her
eyes are drawn with kohl (a mixture of powdered galena,
soot and copper ore). Well, actually, her most famous preserved bust has only one eye left. In spite of this, the queen
who ruled Egypt over 1,300 years BC seems to have a timeless beauty, while the ancient Egyptian art of makeup has
become an inspiration for subsequent eras.

Capitoline Venus
- full, standing breasts and roundish silhouette evoke associations with baroque beauties. And yet she represents ancient Greece! That must have been what Helena looked like,
of which Homer wrote: „There’s nothing shameful about
the fact that Trojans and well-armed Achaeans have endured great suffering a long time over such a woman – just
25

like a goddess”.At the same time, this beauty is rendered
through the prism of the rules governing the art at that
time: the right proportions of individual parts of the body
and symmetry: identical eyes, hands, legs.

Queen Guinevere
wife of the legendary king Arthur of the Knights of the Round Table - on medieval engravings and in chronicles, she is
depicted just as all other ladies of this ascetic epoch. Slim,
even anorexic - that’s when women began to suffer from
this disease. Pale face, covered hair, dressed in trailing robes girded under a small bust so that they form a „belly”,
with covered legs - showing the ankle was a sin, but interestingly, the deep cleavage was not. A medieval lady had
to behave in order to deserve eternal life after death. As the
Arthurian legends tell, the king’s wife was unable to fight
her passion for knight Lancelot.

Venus
emerging from the sea foam in Botticelli’s painting initiates the entire gallery of Venus (Cranach, Giorgione, Titian,
Velazquez), which are still slim or slightly rounded in the
Renaissance, but when they approach the Baroque and
Enlightenment, they gain more and more body, revealing
„shamelessly” rounded sides and cleavages with large breasts. It was so intense, that Napoleon’s sister Pauline Borhese, when she was to be immortalised in marble, took off
her clothes in front of Canova, although the parties did not
even discuss that it was supposed to be an act. Rich costumes and jewels were to give a glow to a woman, focused on
her beauty here and now, not after death.

Lady Lilith
in the painting of Dante Gabriel Rossetti delights with a great cascade of red hair and, at first glance, the face just like in
Rafael’s women. But something is not right: a „horse-like”
jaw with exposed red lips.
„Androgin, a man-woman with indefinable and unnatural
beauty” was the ideal for decadents from the late nineteenth and early twentieth century: Pre-Raphaelites, Beardsley, Klimt. The twentieth century has abolished the uniform
canons of beauty, although in Stalinist times, the ideal of
the woman was a strong „milker” on a tractor, but no one
spoke about beauty at that time. In return, we received a
multitude and variety to choose from. We loved Coco Chanel, Rita Hayworth, Audrey Hepburn, Anita Ekberg, Brigitte
Bardot, Twiggy, Madonna, Lady Di, and in Poland: Beata
Tyszkiewicz, Anna Dymna and Ania Przybylska.
Setting out on more distant trips, physically and virtually,
we got to know models of beauty in other cultures: Japanese geishas or Hindu women wrapped in sari. We discovered
the unknown, such as:

MAKIJAŻ PERMANENTNY

Padaung women - women-giraffes with necks wrap-

STRZYŻENIE I KOLORYZACJA

ped in copper coils still cultivate this beautifying custom,
originating from the Burmese tribe of Padaung. They are a
tourist attraction of villages in the north of Thailand.

REGENERACJA WŁOSÓW

MANICURE & PEDICURE
MASAŻ CIAŁA & DEPILACJA
KERATYNOWE PROSTOWANIE WŁOSÓW
PANTONE 438 C

Himba beauties - women from African Namibia boldly
expose bare breasts. Only the hips are covered with a short
skirt. Full lips hide the missing four teeth, removed during
the initiation ceremony. Tall, with long legs, they delight
with the regularity of facial features. Their hands, legs and
neck are decorated with numerous hoops, and plaits on
their heads are tightly braided with goatskins.
Sappho was right to say:
„Whatever one loves most is beautiful”.
26
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KOSMETKA ESTETYCZNA
TRWAŁA HEADLINE
PRZEDŁUŻANIE & LIFTING RZĘS
MEDYCYNA ESTETYCZNA
C,M,Y:0 K:100

Studio Urody METAMORFOZA
ul. Gen. Zajączka 15A, Warszawa Żoliborz
tel. 22 839 30 79, 602 46 46 66
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Muszyna – A source of impressions
Mountainous landscape, mineral water, magnificent gardens
and plenty of activity – that’s what Muszyna offers its visitors.
Alina Woźniak

Cheers!

Fot.: A.Klimkowski, S.Seweryn

Fot.: D.Łomnicki

Muszyna – Źródło wrażeń

“A holiday destination suitable for the overworked, the convalescents and the
anaemic”, that’s what an advertisement of Muszyna said back in 1932 when
the town became a popular spa resort with bath complexes, a pedestrian street and a concert hall. Today, the mineral water that stimulates recovery from
multiple diseases, e.g. rheumatic disorders, digestive and respiratory conditions, obesity, remains the pride of the town. Plus, you can enjoy it with picturesque views in the background. Even here, where the history of the spa town
has begun: at the seasonal Antoni mineral water pump room surrounded by
greenery and flowers. The town thrives on water, no wonder then that it’s
the theme of the town’s major outdoor event: the Festival of Mineral Water.

Górskie krajobrazy, wody mineralne, zjawiskowe ogrody i duża dawka aktywności – tym darzy Muszyna.

„Nadaje się jako miejsce wypoczynku dla przepracowanych, ozdrowieńców i anemicznych” – tak reklamowano
Muszynę w 1932 r., gdy stała się znanym uzdrowiskiem
z zakładami kąpielowymi, deptakiem i muszlą koncertową.
Dziś nadal chlubą miasta są wody mineralne, które wspomagają leczenie wielu chorób, m.in. reumatologicznych,
układu pokarmowego, oddechowego, otyłości. Można się
nimi raczyć pośród malowniczych pejzaży. Ot, choćby tu,
gdzie zaczęła się historia uzdrowiska: w sezonowej pijalni
Antoni, otoczonej zielenią i kwiatami. Miasto żyje wodą,
nic więc dziwnego, że poświęca jej także największe plenerowe wydarzenie: Festiwal Wód Mineralnych.

zaprojektowane tak, by z większą mocą oddziaływać na
wszystkie zmysły. Podzielono je na 6 stref (zdrowia, zapachu, dźwięku, dotyku, smaku, wzroku) i Strefę Afrodyty,
gdzie nowożeńcy sadzą drzewka miłości.
Ekscytujące wrażenia zapewniają także równie duże Ogrody Biblijne, których kompozycje nawiązują do historii ze
Starego i Nowego Testamentu. To nie koniec, bo w Magicznym Ogrodzie można przenieść się do starożytnej Grecji,
podziwiać rzeźby mitycznych bogów, muz i pór roku oraz
staw i fontanny.

Miasto ogrodów
Park zdrojowy w Muszynie nazwano Basztą, bo na jego terenie są ruiny średniowiecznego zamku. Zadbana, zielona
przestrzeń wokół kaskadowego potoku jest rajem dla aktywnych. Są tu alejki spacerowe, boisko, plenerowa siłownia, ścieżka rowerowa, kamienne plansze do gry w szachy
i dwie pijalnie wód. Wyjątkowym miejscem rekreacyjnym
i edukacyjnym jest Park Kultury i Dawnego Rzemiosła, który
otwarto w sąsiedztwie Dworku Starostów. Niezwykłą atrakcją Muszyny są największe w Polsce ogrody sensoryczne,
28
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Fot.: D.Łomnicki

Na zdrowie!

Fot.: K. Rogoziński

Alina Woźniak

Góry atrakcji

The town of gardens

Pijalnie wód, parki i ogrody są wspaniałą
wizytówką Muszyny. Miasto i jego okolice stanowią idealny cel na aktywny urlop
w górach. Na gości czekają ścieżki rowerowe, szlaki wędrowne, park wodny, sporty letnie i zimowe, atrakcje przyrodnicze,
zabytki (m.in. dawna cerkiew w Powroźniku, wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO), bogata
baza noclegowa i kulinarna oraz liczne
wydarzenia kulturalne.

The spa park in Muszyna was named Baszta after the ruins of the medieval
castle located on its premises. The well-groomed green space around a cascading stream is a paradise for active lifestyle enthusiasts. In the park you’ll find
multiple alleys, a pitch, an outdoor gym, bike paths, chess boards and two
water pump rooms. A special place for recreation and education is the Park of
Culture and Old Craft which opened next to the Starosts’ Manor. Another attraction in Muszyna is the sensory garden that allows visitors to enjoy a wide
variety of sensory experiences. The garden is divided into 6 zones (health,
fragrance, sound, touch, taste, vision) and the Aphrodite Zone where newlyweds can plant love trees. A visit at the Biblical Gardens, whose appearance
draws on the Old and New Testament stories, is also an exciting experience.
And there’s more, because the Magical Garden takes visitors back in time to
ancient Greece and allows them to admire sculptures of the mythological
gods, muses and seasons in addition to a pond and a fountain.

Do zobaczenia w Muszynie!

Heaps of attractions
Water pump rooms, parks and gardens are the pride of Muszyna. The town
and its surrounding area are an ideal destination for activity holiday in the
mountains. Visitors can enjoy bike paths, hiking trails, a water park, summer
and winter sports, natural attractions, monuments (e.g. former Orthodox
church in Powroźnik which is a designated UNESCO Cultural World Heritage
Site), rich accommodation and catering infrastructure and multiple cultural
events.
See you in Muszyna!
CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
ul. Krzywa 1, 33-370 Muszyna
tel. +48 18 534 91 61, fax. +48 18 534 91 60
e-mail: cit@muszyna.pl, www.muszyna.pl
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Mazury Cud natury

TURNUS REHABILITACYJNY 14 dni
WAŻNE INFORMACJE:

➦ pobyt od kolacji w dniu przyjazdu do

śniadania w dniu wyjazdu + suchy
prowiant
➦ cena nie obejmuje opłaty miejscowej
2 zł/osobę/dobę
➦ wybranie diety za dopłatą

Ośrodek AZS Wilkasy
nie świadczy usług z zakresu
fizjoterapii dla osób:

Odpocznij na Mazurach

Ośrodek AZS Wilkasy na Mazurach zaprasza na dwutygodniwe turnusy rehabilitacyjne. Zapewniamy specjalistyczne zabiegi, a także niepowtarzalną atmosferę, doskonałą zabawę, relaks i wypoczynek.

TERMINY TURNUSÓW:
14.04-27.04.2019
z pakietem wielkanocnym
05.05-18.05.2019
06.06-19.06.2019
30.06-13.07.2019
28.07-10.08.2019

Miesiąc

Pokój
2-osOBOWY
z tarasem

Pokój
4-osOBOWY
STUDIO

Pokój
1-osOBOWY

Pokój
De lux**
2-osOBOWY

IV

1820

2020

2020

2405

2405

V – VI

1900

2100

2100

2550

2550

VII – VIII

2300

2500

2500

2990

2990

IX

1900

2100

2100

2550

2550

x

1680

1880

1880

2265

2265

➦ z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu znacznym oraz głębokim
➦ ze znacznym stopniem niepełnosprawności ruchowej u osób z porażeniem 4-kończynowym
➦ poniżej 14. roku życia

PAKIET OBEJMUJE:

➦ 13 noclegów
➦ wyżywienie – 3 posiłki dziennie
(śniadania i kolacje – stół szwedzki, obiad – serwowany),
➦ badanie lekarskie kwalifikujące do zabiegów
➦ 40 zabiegów z zakresu fizjoterapii
w ciągu 10 dni zabiegowych
➦ SPA (basen, jacuzzi, sauna sucha i parowa)
➦ FITNESS (siłownia, sala fitness)
➦ REKREACJA 
(rowery, kajaki, sprzęt do nordic walking, tenis stołowy)
➦ parking

11.08-24.08.2019
03.09-16.09.2019
22.09-05.10.2019
05.10-18.10.2019
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CENA PAKIETU:
Pokój
2-, 3-, 4-osOBOWY
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POSIADAMY: Wpis do Rejestru Organizatorów Turnusów Rehabilitacyjnych OR/28/0004/17, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne
korzystające z dofinansowania ze środków PFRON
Wpis do Rejestru Ośrodków nr OD/28/0003/18, w których mogą odbywać się turnusy
rehabilitacyjne z uprawnieniem do przyjmowania zorganizowanych grup osób niepełnosprawnych
Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (nr księgi 000000181790), w ramach którego prowadzimy:
a) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Rehabilitacji AZS Wilkasy
b) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji Dziennej AZS Wilkasy

Więcej informacji: Centrum Rehabilitacji & SPA | +48 87 428 0 715
| rehabilitacja@azs-wilkasy.pl | www.azs-wilkasy.pl
Rezerwacja pobytu: Recepcja Hotelu | +48 87 428 0 700 | wilkasy@azs.pl
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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, a dzieci mają
zapewnione atrakcje. Przepiękne położenie wśród
lasów i jezior jest gwarancją wypoczynku, z dala od
miejskiego zgiełku i codziennych trosk. Okoliczne lasy
są doskonałym miejscem do spacerów i wypraw rowerowych, a pobliskie jezioro – 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, członkiem
elitarnego międzynarodowego stowarzyszenia miast
Cittaslow. Jezioro Gołdap przecina granica z Rosją.
Przejście graniczne do Rosji i zaledwie 40-kilometrowy dystans dzielący miasteczko od przyjaciół Litwinów
to dodatkowe atuty Gołdapi. Miejscowość jest znana
z najczystszego w Polsce powietrza, borowin, wód mineralnych i leczniczych. Kuracje w Gołdapi przynoszą
ulgę w schorzeniach reumatycznych, po urazach orto32

pedycznych, przy problemach kardiologicznych, nadciśnieniu oraz chorobach układu oddechowego. Działają
zbawiennie na układy nerwowy i trawienny oraz choroby kobiece. W dzielnicy uzdrowiskowej tętnią życiem
czwarte co do wielkości w Polsce Mazurskie Tężnie
Solankowe oraz Zdrój  –  nowoczesna pijalnia wód mineralnych i leczniczych z grotą solną. Teren uzdrowiska
oplata sieć alejek spacerowych i ścieżek rowerowych (w
tym wyznaczone przez Green Velo).

Na spotkanie z żubrem i po miód

Atrakcją pobliskiej Puszczy Boreckiej są żubry, które
można podziwiać i fotografować, podobnie jak setki innych dzikich zwierząt, podczas organizowanych w okolicach Gołdapi bezkrwawych safari. Amatorzy polowań
z aparatem w rękach na pewno nie będą zawiedzeni,
a cierpliwi będą nagrodzeni spotkaniem z wilkiem, łosiem, a może nawet kryjącym się sprytnie przed ludźmi
rysiem. W pobliskiej Rapie można zobaczyć prawdziwy grobowiec w kształcie piramidy, odrestaurowany
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w 2018 roku. Natomiast w miejscowości  Stańczyki   możemy wspiąć się na szczyt najwyższych w Polsce monumentalnych mostów arkadowych. Miłośnicy
tajemnic powinni udać się koniecznie na wyprawę do
mistycznej Puszczy Rominckiej lub do naszpikowanego
bunkrami z czasów II wojny światowej Lasu Kumiecie.
Smakosze nie przepuszczą okazji, 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 dużo mniej słodki od nektarowego i ma wyczuwalny korzenny zapach. A kto lubi
najeść się do syta, musi spróbować kartaczy – regionalnej potrawy z pogranicza polsko-litewskiego.

Atrakcje na stokach Pięknej Góry

Oprócz walorów uzdrowiskowych i krajobrazowych
Gołdap ma idealne warunki do rekreacji i wypoczynku
przez cały rok. Zimą w sąsiedztwie Parku Zdrojowego
działają oświetlone trasy do narciarstwa biegowego,
a na Pięknej Górze kręcą się wyciągi (kolej krzesełkowa i orczyki), obsługując 2 km sztucznie naśnieżanych
i oświetlonych wieczorami tras zjazdowych oraz tor
saneczkowy. Na szczycie działa kawiarnia obrotowa.
Wypoczywaj w najpiękniejszym zakątku Mazur.
Bazę noclegową znajdziesz na stronie:
www.uzdrowiskogoldap.pl
w zakładce noclegi / gastronomia.
Centrum Informacji Turystycznej
Adres: plac Zwycięstwa 16, 19-500 Gołdap
Godziny otwarcia: 900–1700
Telefon: + 48 87 615 20 90
uzdrowiskogoldap.pl
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BEST THINGS TO DO IN GOŁDAP
Gołdap is where one can live a healthy and peaceful life. Spend your weekend or entire holidays
here and enjoy a breath of fresh air, not only during the summer!
A retreat from the hustle and bustle for adults and a long
series of attractions for kids. The town is beautifully located
among the woods and lakes far from the busy city and everyday problems. The local woods are perfect for a stroll or
a cycling trip and the nearby lake will be a hit with angling
enthusiasts.

A SPA TOWN NEAR THE BORDER 
WITH RUSSIA AND LITHUANIA

Gołdap is the only spa town in Warmia and Masuria and a
dynamically developing tourist resort, member of the elite
international organisation Cittaslow. The border with Russia runs across Gołdap Lake. The proximity of the border
with Russia and the 40-kilometre distance from the Lithuanian borders make Gołdap even more attractive. The town
is known for the clearest air in Poland, its therapeutic mud
and therapeutic mineral waters. The treatments offered in
Gołdap help alleviate symptoms of rheumatism, orthopaedic injuries, heart problems, hypertension and respiratory
diseases. They have a beneficial effect on the nervous and
digestive systems and the female reproductive system.
The spa quarter of the town is home to the fourth largest
in Poland Masurian Graduation Tower and Zdrój – a modern therapeutic mineral water pump room with a salt cave.
The spa quarter is traversed by multiple alleyways and bike
paths (including paths that overlap the Green Velo route).

MEET A EUROPEAN BISON AND TRY LOCAL HONEY

The greatest attraction of the nearby Borecka Forest are
European bisons that visitors can admire and photograph,
34

just like hundreds of other wild animals, during bloodless
safari trips organised in the area of Gołdap. Photography
enthusiasts won’t be disappointed and the most patient of
them will be rewarded with a wolf, elk or lynx encounter.
In Rapa visitors can see a genuine pyramid-shaped tomb
restored in 2018. In Stańczyki sightseers can climb the
highest arch bridges in Poland. Those who enjoy mystery
should visit the mystic Romnica Forest or the Kumiecie Forest filled with bunkers from World War II. Gourmets can try
honey from local bee years hidden from civilisation in the
woods. With a little luck, visitors might get a chance to try
a rare type of honey made of coniferous honeydew, which
is less sweet than floral honey and has a spicy fragrance.
Those who like their plates full must try kartacze, a regional
variation of dumplings characteristic of the Polish and Lithuanian cuisine.

ON THE SLOPES OF PIĘKNA GÓRA MOUNTAIN

In addition to spa treatments and a beautiful landscape,
Gołdap offers ideal conditions for recreation and rest all
year round. During the winter cross-country skiers can
take advantage of lighted ski trails near the Spa Park and
on the slopes of Piękna Góra Mountain there are ski lifts
(chairlift and T-bars) and 2 kilometres of groomed and
lighted ski trails and an alpine slide. On the top there’s a
revolving café.
Take a break in the most picturesque region of Masuria.
Find accommodation in the database available at www.
uzdrowiskogoldap.pl, “noclegi / gastronomia” section.
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Kameralne, Rodzinne Domy Pomocy
dla osób z chorobą Alzheimera
z widokiem na Park Krajobrazowy Wzgórz Dylewskich i Dolinę Drwęcy
Osiem miejsc w czterech pokojach dwuosobowych oferuje nasz
Rodzinny Dom Pomocy „MARIA” we wsi Reszki nieopodal Ostródy
w woj. warmińsko-mazurskim. Specjalizujemy się w opiece nad cierpiącymi na Alzheimera (również obłożnie chorymi, leżącymi).
Dysponujemy specjalistycznymi łóżkami ortopedycznymi, materacami przeciwodleżynowymi, a także wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami z zakresu pielęgnacji oraz profilaktyki przeciwodleżynowej. Naszym atutem są kameralne warunki małego, wiejskiego
domu bez barier architektonicznych, gdzie nad zaledwie kilkoma
seniorami czuwa serdeczny, oddany podopiecznym personel.
Zajęcia terapeutyczne odbywają się w ogrodzie lub na dużym tarasie. W ciągu dnia podajemy pięć domowych posiłków przygotowywanych na miejscu z uwzględnieniem diet i preferencji mieszkańców. Podstawową opiekę medyczną zapewniają lekarz rodzinny

oraz pielęgniarka. Współpracujemy z psychiatrą i lekarzami innych
specjalności oraz rehabilitantem. Dom jest położony w cichej, atrakcyjnej przyrodniczo okolicy Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich.
Proponujemy również sześć miejsc w nowo otwartym Rodzinnym
Domu Pomocy w miejscowości Franciszkowo Dolne w gminie Iława,
również w woj. warmińsko-mazurskim. Nasz Dom od Rezerwatu
Przyrodniczego Rzeki Drwęcy dzieli zaledwie kilkadziesiąt metrów!
Z wysokiego brzegu można obserwować pstrąga potokowego, łososia szlachetnego i troć wędrowną. W pobliskich szuwarach mają
siedliska liczne kolonie ptaków wodnych, a nad domem często krąży
para orlików krzykliwych. Magiczne miejsce!
Oba nasze domy są rzeczywiście rodzinne – prowadzą je Matka
z Córką!

Zapraszamy do kontaktu:
Rodzinny Dom Pomocy „MARIA” Irena Burszewska, Reszki 5, 14-100 Ostróda, tel. 501-067-649, e-mail: irebur@wp.pl
Rodzinny Dom Pomocy w Dolinie Drwęcy Agata Burszewska, Franciszkowo Dolne 3, 14-200 Iława,
tel. 510 795 025, e-mail: rdp_w_dolinie_drwecy@wp.pl
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Ristorante San Lorenzo

prawdziwe włoskie smaki

w Warszawie
Al. Jana Pawła II 36, 00-141 Warszawa
tel.: 697 079 749
e-mail: sanlorenzo@sanlorenzo.pl
http://www.sanlorenzo.pl
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CRemona I Lombardia

Jeden dzień w Cremonie
A DAY IN CREMONA
We wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa
UNESCO północnowłoskim miasteczku na
Nizinie Padańskiej Amati i Stradivari stworzyli
instrumenty o niedościgłym brzmieniu,
a cukiernicy – słodki torrone.

Situated in northern Italy in the middle of the
Po Valley and declared a UNESCO World Heritage Site, this town is where Amati and Stradivari
made their instruments known for their perfect
sound, and where torrone was invented.

Zacznijmy od… fitnessu. 502 stopnie poprowadzą nas na
szczyt zabytkowej dzwonnicy Torrazzo, skąd z wysokości
112 metrów rozciąga się panorama miasta. Wieżę otacza
plac Miejski szczycący się najprzedniejszymi zabytkami
Cremony. Romańska Katedra (Duomo) z fasadą z białego
marmuru kryje ciekawostkę: na płótnie Giulia Campi
„Ostatnia wieczerza” obok Jana siedzi… kobieta, prawdopodobnie Maria Magdalena, przedstawiona również
w dedykowanej jej kaplicy. Pośrodku ośmiobocznego,
romańskiego Baptysterium stoi ogromna cysterna z czerwonego marmuru, gdzie bynajmniej nie chrzczono
dzieci, ale biskup świecił wodę przekazywaną parafiom.
Innymi zabytkami placu są Pałac Miejski i Loggia dei
Militi z XIII w.

It all starts with… exercise. If you climb the 502 steps of
the Torrazzo bell tower, you’ll be able to enjoy a panoramic
view over the city from the height of 112 metres. The tower
stands in Piazza del Comune which boasts the greatest
monuments in the whole of Cremona. An interesting fact
about the Romanesque cathedral (Duomo) with a white
marble façade: in Giulio Campi’s The Last Supper beside
John there’s … a woman, probably Mary Magdalene, who
is also represented in the chapel dedicated to her. In the
middle of the Romanesque octagonal baptistery there’s
a large container made of red marble, which wasn’t used
to baptise children, but to bless water later distributed
among members of the
parish. Other monuments
in Piazza del Comune
include the Communal
Palace and Loggia dei Militi which date back to the
13th century.

Muzeum Skrzypiec Antonia Stradivariego opowie nam
historię lutnictwa w Cremonie od Andrei Amati, który
stworzył podwaliny wytwarzania skrzypiec poprzez dynastie lutników: Stradivarich, Bergonzich, Guarnerich
i Ruggerich – najsłynniejszy, Antonio Stradivari wykonał
instrument wybitny, tak pod względem brzmienia, jak
i formy. W Accademia Cremonensis podpatrzymy, jak dziś
powstają najcenniejsze skrzypce świata. Zajrzyjmy też na
plac Stradivariusa z jego pomnikiem. Na koniec skosztujmy lokalnego przysmaku, torrone. Nugat z ubitego na
pianę białka, miodu, cukru, wanilii i migdałów kupimy
w wersji miękkiej i prawdziwie hard (uwaga na zęby!).
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violin instruments through the families of luthiers – Stradivari, Bergonzi, Guarneri and Ruggeri. Antonio Stradivari,
the most famous of them all, made an instrument recognised both for its sound and form. In Accademia Cremonensis you can see how the most valuable violins in the

world are made today. There’s also Piazza Stradivari with a
statue of the luthier. End your visit to the city with a tasting
of the local delicacy, torrone. The nougat confection made
of egg white, honey, sugar, vanilla and almonds is available
in two versions: soft and hard (watch out for your teeth!).

WŁOSKA GOŚCINNOŚĆ
w CremonaHotels
Dellearti design Hotel

Hotel Continental

Hotel Impero

Via Bonomelli, 8

Piazza Libertà, 26

Piazza della Pace, 21

tel. +39 0372 23131

tel. +39 0372 434141

tel. +39 0372 413013

Hotel Astoria
Via Domenico
Bordigallo, 19
tel. +39 0372 461616

In the Stradivari Violin
Museum you can learn
about the history of luthiery in Cremona, from
Andrea Amati who is
credited with laying the
foundations for making
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Zdecydowanie największą imprezą
będzie kwietniowy 57. Ekstremalny Rajd na Orientację HARPAGAN, w którym przewiduje
się, że weźmie udział około
1500 zawodników z kraju i zagranicy. Od 1 lutego na stronie
www.harpagan.pl przyjmowane
są zgłoszenia on line do udziału
w rajdzie na dziewięciu trasach liczących od 10 do 200 kilometrów – pieszo
i na rowerze.

Na gościnną Ziemię Miastecką
- po wrażenia i na wypoczynek
Miastko wraz z otaczającymi je miejscowościami tworzy jedną z największych
terytorialnie gmin w Polsce, liczy 466,82 km2 powierzchni. Gmina Miastko położona
jest w zachodniej części powiatu bytowskiego, przy granicy województw
pomorskiego i zachodniopomorskiego. Pierwsze wzmianki o Miastku pochodzą
z XIV wieku. W ubiegłym roku obchodzono 400-lecie nadania praw miejskich.
Konrad Remelski

Ponad 150 akwenów
Prawie połowę powierzchni gminy Miastko zajmują lasy.
W gminie jest ponad 150 akwenów, z czego 30 ma powierzchnię większą niż 10 ha. W obrębie gminy leży największe w Polsce i jedno z największych w Europie jezior
lobeliowych – Jezioro Bobięcińskie Wielkie (pow. 524 ha).
Miasteckie jeziora doskonale nadają się do połowu „taaakich” ryb, uprawiania sportów wodnych, w tym żeglarstwa, a pływanie w nich to sama radość. Stolicą miasteckich
sportów wodnych jest Bobięcino, gdzie w szkole żeglarstwa
uczą się przyszłe wilki morskie.

Gościnność jak u mamy
W gminie Miastko jest ponad 20 gospodarstw agroturystycznych, które na pewno skuszą niejednego turystę-mieszczucha swojskim jadłem, napojami, rybkami prosto z przydomowego stawu, świeżym mleczkiem, kozim serkiem,
wędzonymi pstrągami i jesiotrami, a przede wszystkim nie40

bywałą gościnnością jak u mamy. W gospodarstwach tych
można wypoczywać czynnie, np. grając w paintball, jeżdżąc
na rowerze, konno czy wędkując.
Miastko jest wielokulturowe. Zgodnie żyją w nim rodzimi
miastczanie, a także Kresowiacy, Ukraińcy, ludność pochodzenia niemieckiego i Kaszubi. Jeżeli czymś się różnią, to
obyczajami i zwyczajami oraz kulturą, czyli różnią się pięknie.

W krainie Rummela
Przyjeżdżając do Miastka, warto zwiedzić zrewitalizowany
park z fontanną w centrum miasta, przy której można odpocząć i nabrać sił do dalszego spaceru po mieście. Warto
zobaczyć Pomnik Narodu Polskiego w parku, a także ratusz
zbudowany na początku XX wieku oraz budynek sądu i poczty. Naprzeciwko budynku poczty można obejrzeć drewnianą
figurkę zbója Rummela, który przed wiekami rządził okolicą,
łupiąc bogatych i rozdając biednym. Największym zabyt-
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kiem Miastka jest kościół pw. NMP Wspomożenia Wiernych,
wybudowany w XVIII wieku. Opuszczając Miastko, warto
przemierzyć ścieżki przyrodnicze nad Studnicą. Ciekawa jest
„Kraina Rummela” – urokliwa okolica pełna ciekawostek
przyrodniczych i turystycznych, gdzie można się napić krystalicznie czystej wody ze źródełka, zadumać się przy leśnej
kapliczce świętego Huberta i na koniec zajrzeć do kryjówki
zbója Rummela. Warto też wspiąć się na Górę Królewską
(Klaryszewska) i zwiedzić Gród Rummela.

Szachulcowe kościółki
W gminie najciekawszymi unikatowymi zabytkami są szachulcowe kościółki w: Trzcinnie, Wałdowie i Miłocicach.
Wszystkie informacje na temat turystycznego pobytu w Miastku każdy otrzyma, zachodząc w gościnne progi Centrum Informacji Turystycznej – Bramy Kaszubskiego Pierścienia.

Imprezy w Grodzie Rummela
W Miastku co roku odbywa się wiele imprez, z których największą popularnością cieszą się Dni Miastka, imprezy turystyczne i sportowe, w tym piesze wędrówki na orientację
oraz biegi uliczne i przełajowe.
W roku 2019 polecamy wiele ciekawych wydarzeń, w tym
przedsięwzięcia zorganizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Bibliotekę Publiczną, placówki oświatowe oraz organizacje pozarządowe,
m.in. Miasteckie Towarzystwo Sportowe Hamer i Miasteckie
Stowarzyszenie Motocyklowe Gryf.

Polecamy także Rummeliadę (2 czerwca), czyli imprezę
w Grodzie Rummela z walkami rycerzy, jarmarkiem twórczości ludowej i konkurencjami rekreacyjnymi, w tym zjazd
kajakiem z Góry Królewskiej, a także Wielką Majówkę od 1
do 3 maja z uroczystościami patriotycznymi pod Pomnikiem
Narodu Polskiego i festynem w parku, a 1-3 czerwca z cyklem imprez związanych z Dniem Dziecka.

Dni Miastka
Od 28 do 30 czerwca na placu rekreacyjnym przy ul. Dworcowej, a także w parku miejskim i na kąpielisku nad jeziorem
Lednik, w ramach Dni Miastka odbędę się koncerty, wystawy, imprezy sportowe i rekreacyjne. Kulminacją tegorocznych Dni Miastka będzie sobotni koncert 29.06 z udziałem
gwiazd estrady – Cleo i Patrycji Markowskiej z zespołami. 1
lipca do Miastka po raz trzeci zawita rajd off-roadowy Rally
Breslau Poland z udziałem ponad setki załóg z całej Europy.
Żartując więc, można powiedzieć, że tegoroczne Dni Miastka
potrwają dwa miesiące – od czerwca do lipca.
23 sierpnia Górę Królewską znowu opanują rycerze, którzy
zdobywać będą Gród Rummela, a inni będą go bronić. Impreza potrwa przez cały weekend. Z kolei 10-11 listopada
odbędą się główne uroczystości związane z obchodami Narodowego Święta Niepodległości, w tym koncert i patriotyczna manifestacja pod Pomnikiem Narodu Polskiego. A rok
2019 zakończymy Samorządowym Podsumowaniem Roku
oraz koncertami kolęd i pastorałek. Zapraszamy do udziału
w tych imprezach i życzymy miłych wrażeń!

Urząd Miejski w Miastku,
ul. Grunwaldzka 1,77-200 Miastko
www.miastko.pl, promocja@um.miastko.pl
Burmistrz Danuta Karaśkiewicz, tel. 59 857 07 00
Centrum Informacji Turystycznej, tel. 59 720 33 99
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THE POVIAT OF ŚWIDWIN
The Poviat of Świdwin lies in the central part of Western Pomeranian Voivodeship
and it enchants with the typical nature of Pomerania. The town is surrounded
by magnificent woods and lakes that offer a little something for everyone.

Powiat świdwiński jest położony w centralnej części województwa zachodniopomorskiego
i urzeka typowo pomorską naturą. Jest to miejsce otoczone przez piękne lasy
i jeziora, gdzie każdy odwiedzający znajdzie coś dla siebie.
Środowisko przyrodnicze powiatu charakteryzuje się dużą rozmaitością fauny i flory oraz występowaniem interesujących
form krajobrazowych, które w wielu miejscach zachowały niemal naturalny charakter. Powiat jest jednym z wiodących ośrodków lecznictwa uzdrowiskowego w kraju. Sanatoria i ośrodki
lecznicze są zlokalizowane w Połczynie-Zdroju – jednym z najstarszych miast uzdrowiskowych w Polsce.
Powiat systematycznie zabiega o poprawę jakości dróg i dba,
by zaplecze turystyczne spełniało wymagania wszystkich, którzy odwiedzą te urodziwe tereny. W 2018 roku przebudował
m.in. dwie strategiczne ulice: Wojska Polskiego i Kombatantów
Polskich w Świdwinie, oraz przygotował dwa miejsca rekreacyjne z wiatami, stołami i ławkami przy rzece Redze, będące zarazem przystaniami kajakowymi.
Pełne ciekawostek jest również miasto Świdwin, które z jednej
strony urzeka historycznie XIII-wiecznym zamkiem joannitów,
w którym mieści się Świdwiński Ośrodek Kultury, z drugiej zaś
można skorzystać z nowoczesnego Parku Wodnego „Relax”,
gdzie znajduje się basen pełnowymiarowy (25 x 16 m), basen
rekreacyjny z dyszami masującymi, 20-metrową, sztuczną rzeką
i 105-metrową zjeżdżalnią zewnętrzną. W mieście zauważymy związki z tradycjami lotnictwa wojskowego, znajduje się tu
21. Baza Lotnictwa Taktycznego. Powiat świdwiński to również
miejscowość uzdrowiskowa Połczyn-Zdrój, z pięknym parkiem
zdrojowym, do której od strony Poznania prowadzi 28-kilometrowa „droga stu zakrętów”, wiodąca przez przepiękną Szwajcarię Połczyńską położoną w rezerwacie krajobrazowym Dolina
Pięciu Jezior.
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Zdrowotne właściwości kuracji borowinowych i solankowych
w Połczynie-Zdroju znane i doceniane są nie tylko w Polsce.Okolice Świdwina i Połczyna-Zdroju posiadają bogatą bazę agroturystyczną, a zielone okolice Sławoborza i pełne jezior okolice
Brzeżna to idealne miejsca dla turystów.
W centrum miasta Świdwin powstaje Centrum Popularyzujące
Naukę. W nowoczesnym trzykondygnacyjnym budynku powstaną sale naukowo-laboratoryjne, sala ekspozycyjna oraz
sala wykładowa. Uczestnicy będą mogli zdobywać wiedzę nie
tylko w teorii, ale również poprzez prowadzenie doświadczeń.
Powiat świdwiński jest przyjaznym miejscem do odwiedzin, zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej, może być
zarówno przystankiem podczas podróży do nadmorskich miejscowości, ale także miejscem docelowym podróży.
W tegorocznej edycji ogólnopolskiego konkursu „Ranking Powiatów”, podsumowującej osiągnięcia za rok 2018, jesteśmy
ponownie na 3. miejscu. Udowadniamy, że będąc w czołówce, nie zwalniamy tempa i wytyczamy nowe cele, które konsekwentnie realizujemy. Jest to wyróżnienie tym cenniejsze, iż rok
2018 to rok jubileuszowy 20-lecia istnienia powiatów.

reached from the direction of Poznań by the 28-kilometre
“road of one hundred bends” that winds its way through
the picturesque Połczyn Switzerland in the Five Lakes Valley
nature reserve.
The health benefits of therapeutic mud and saline treatments in Połczyn-Zdrój are known and recognised even
outside of Poland. The area of Świdwin and Połczyn-Zdrój
abound in agritourism resorts and the green surroundings
of Sławoborze and the lakes around Brzeżno are an ideal
spot for tourists.
The Centre for Popularisation of Science will soon open in
the centre of Świdwin. The modern three-storey building will
include laboratory and exhibition rooms and a lecture hall.
Participants will have a chance to learn theory and conduct
experiments. The Poviat of Świdwin is a good place for sightseeing, settling down or running a business. It can be
a stopover on the way to the seaside or a final holiday destination.
In this year’s nationwide ranking of poviats, which is based on the 2018 accomplishments, the poviat again ranked
third. We prove that being among the leaders did not slow
us down. We set ourselves new goals that we consistently
pursue. The title is even more precious, because 2018 marks
20 years since the establishment of poviats.
xx

Powiat Świdwiński

The natural environment within the poviat is characterised
by a wide diversity of fauna and flora and the presence of
interesting land forms that in many places retained their
original character. The poviat ranks among the leading spa
resorts in the country. The health resorts are located in Połczyn-Zdrój – one of the oldest spa towns in Poland.
Local authorities systematically work towards improvement
of the quality of roads and tourist infrastructure so as to
meet the expectations of all the visitors. 2018 witnessed
the restructuring of two major roads: Wojska Polskiego and
Kombatantów Polskich, in the town of Świdwin and construction of two recreation areas with roofs, tables and benches by the Reda River, which serve as kayaking havens.
The town of Świdwin itself is full of interesting spots. On
one hand, it boasts the 13th-century castle of the Order of
Saint John, which houses the Cultural Centre of Świdwin,
on the other there’s a modern water park, “Relax”, which
includes a competitive swimming pool (25 x 16 m), recreational swimming pool with features massage jets, 20-metre
long artificial river and 105-metre outdoor slide. Throughout the town visitors will notice references to the traditions
of military aviation – the town serves as the 21st Air Base
for Tactical Flights. The area of the poviat includes the spa
town of Połczyn-Zdrój with its beautiful park, which can be

ul. Mieszka I 16, 78-300 Świdwin
tel. 94 36 50 301
faks 94 36 50 300
starostwo@powiatswidwinski.pl
www.powiatswidwinski.pl
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i mieczem” Jerzego Hoffmanna filmowy książę Jeremi Wiśniowiecki w Kaplicy Trójcy Świętej przysięgał zdusić kozacką rewoltę. Lublin zamienił się w nieznane z nazwy miasto na kresach
w filmie „Wiosna 1941” w reżyserii Uri Barbasha. Tu kręcono sceny
do serialu „Czarne chmury”, wielokrotnie miasto stawało się starą Warszawą, Krakowem, Wilnem, Paryżem...

Miasto Kozidrak, Łazuki i Hołdysa

Lubelska impresja.
Od Jagiełły do Kozidrak

Fot. Lu-V – fotolia.pl

Fot. Imho – fotolia.pl

Niezależnie jednak od tego, jakie szaty przywdziewa, Lublin jest
przede wszystkim sobą. Ma niepowtarzalny klimat i żyje. Jest
miastem akademickim, miastem kongresów i festiwali. Urodzili
się tutaj m.in. Bohdan Łazuka, Zbigniew Hołdys i jedna z pierwszych dam polskiej piosenki – Beata Kozidrak.
Wszystko o Lublinie jego dziejach, współczesności i atrakcjach
w portalu: https://lublin.eu/
Lublin Jagiełły: http://teatrnn.pl/leksykon/artykuly
/lublin-jagielly-13851434/
Miejskie atrakcje i propozycje zwiedzania opracowanymi przez
lokalnych przewodników trasami: https://przewodnik.lublin.eu/
Fanpage turystyczny na Facebooku: https://www.facebook.
com/turystycznylublin/

Metropolia naszego wschodniego pogranicza – zachwyca historią, zabytkami, kusi
różnorodnymi imprezami. Postacie króla Władysława Jagiełły i współczesnej piosenkarki
Beaty Kozidrak spinają symboliczną klamrą ponad 700-letnie dzieje miasta.
Paweł Wroński

Oczko w głowie Władysława Jagiełły

450-lecie Unii Lubelskiej

W 2017 roku Lublinowi stuknęło 700 lat. Kluczowym jednak wydarzeniem u zarania miejskich dziejów grodu z kozą w herbie
było przybycie pół wieku po lokacji Władysława Jagiełły. Miasto
położone mniej więcej pośrodku drogi między Krakowem i Wilnem, na skrzyżowaniu dawnych szlaków handlowych, stało się
oczkiem w głowie pierwszego z Jagiellonów. Pomny, że to właśnie
tam panowie polscy okrzyknęli go w 1385 roku swym władcą, obdarowywał Lublin przywilejami handlowymi, które legły u podstaw wielowiekowej prosperity miasta. W 1418 roku ukończono
też najwspanialsze dzieło, jakie z woli Władysława Jagiełły ozdobiło Lublin. Skromna z pozoru Kaplica Trójcy Świętej na Zamku
Królewskim w Lublinie jest arcydziełem XV-wiecznej sztuki. Jej
ściany pokrywają bowiem wspaniałe, niepowtarzalne w skali całej Polski freski w stylu bizantyńsko-ruskim.

W 1569 roku, z tych samych powodów, dla których Jagiełło tak
często gościł w Lublinie, w mieście zawarto akt Unii Lubelskiej,
w wyniku którego Polska i Litwa związały się mocniej niż tylko poprzez osobę władcy. Powstała Rzeczpospolita Obojga Narodów –
w owym czasie pierwsza z europejskich potęg. Połączone kraje
przetrwały jeszcze dwa wieki dziejowych burz, a interkulturowy
kontekst uczynił z Lublina kluczową metropolię pogranicza Polski, Litwy i Rusi. W 2019 roku Lublin obchodzi uroczyście 450-lecie
tego wydarzenia.
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Lublin w filmach
Miasto wciąż zachwyca szczególną atmosferą, a błąkającego się
po zaułkach starówki ducha przeszłości czuć tutaj niemal fizycznie. Tę niezwykłą atmosferę doceniają filmowcy. W „Ogniem
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Fot. Lu-V – fotolia.pl
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The impression of Lublin. From Jagiełło to Kozidrak
Metropolis in the eastern borderlands that captivates with its history and monuments and attracts with a diversity of events. The figures of Władysław Jagiełło and the contemporary singer
Beata Kozidrak fasten together 700 years of the city’s history.
Paweł Wroński

The apple of Władysław Jagiełło’s eye

Lublin in films

In 2017 Lublin turned 700. The key event in the early history of
the gord, whose coat of arms shows a goat, was the arrival of
Władysław Jagiełło fifty years after its official foundation. The
town with its location halfway between Krakow and Vilnius, at
the crossroads of old trade routes, became the apple of the first
Jagiellonian’s eye. Mindful of the fact that in 1385 he was there announced the king, he granted Lublin trading privileges that
lay the foundations for the town’s prosperity for many years to
come. 1418 saw the completion of the greatest pride of Lublin
built at the request of Władysław Jagiełło. The seemingly modest
Chapel of the Holy Trinity at the Royal Castle in Lublin is a masterpiece of 15th-century art. Its walls are adorned with magnificent
frescoes in the style of Byzantine and Russian art, which cannot
be found in any other place in Poland.

The city has retained its special atmosphere and you can almost
feel the ghosts of the past roaming around the old town. This
unique atmosphere has been recognised by filmmakers. In Hoffman’s With Fire and Sword Jeremi Wiśniowiecki swears in the
Chapel of the Holy Trinity to suppress the Cossack rebellion. In
Uri Barbash’s Spring 1941 Lublin plays a nameless town in the
borderlands. Scenes from the series titled Black Clouds were also
shot in the city which played Warsaw, Krakow, Vilnius and even
Paris.

450 years of the Union of Lublin
In 1569, much for the same reason that Jagiełło visited Lublin so
often, Poland and Lithuania signed the Union of Lublin which created between the two countries a union that was even stronger
than a personal union. Thus came into being the Polish–Lithuanian Commonwealth, one of the earliest powers in Europe. The
union made it through another two tumultuous centuries and
the intercultural context turned Lublin into a key metropolis in
the borderlands between Poland, Lithuania and Russia. In 2019
Lublin celebrated 450 years since that event.
46

Hometown of Kozidrak, Łazuka and Hołdys
No matter what it purports to be, Lublin remains true to itself. It
has its unique atmosphere and it thrives. It’s a town of university
students, congresses and festivals. It’s the birthplace of Bohdan
Łazuka, Zbigniew Hołdys and the first lady of Polish music: Beata
Kozidrak.
Find everything you need to know about Lublin, its history, current events and attractions at: https://lublin.eu/
Urban attractions and suggested tours along trails prepared by
local guides: https://przewodnik.lublin.eu/
Travel fanpage on Facebook:
https://www.facebook.com/turystycznylublin/
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THE MODERN FACE OF TORUŃ
EVERYONE KNOWS THAT TORUŃ IS THE BIRTHPLACE OF NICOLAUS
COPERNICUS AND GINGERBREAD. THE CITY WAS DESIGNATED
A UNESCO WORLD HERITAGE SITE. BUT ISN’T THE OBSESSION
WITH THE PAST OVERSHADOWING THE MODERN ASPECTS
OF THE CITY? AFTER ALL, TORUŃ IS VIBRANT WITH LIFE. IT’S A CITY
OF SPORTS AND CULTURE, EXHIBITIONS AND FESTIVALS!

Z pewnością wiecie, że Toruń jest miastem Kopernika i piernika. Szczyci się
również wpisem na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Ale czy fascynacja
przeszłością nie przesłania wam współczesnych atutów? Przecież Toruń żyje!
Jest miastem sportu i kultury – wystaw i festiwali!

Miasto sportu
W grudniu 2018 roku toruńska delegacja odebrała w Parlamencie Europejskim w Brukseli flagę Europejskiego Miasta
Sportu 2019. Jako piąte w Polsce miasto Toruń dołączył do
grona wyróżnionych tym tytułem przez European Capitals
and Cities of Sport Federation (ACES Europe). Międzynarodowa komisja doceniła m.in. poziom systemowego wsparcia
sportu dzieci i młodzieży, rozwój zawodowych klubów oraz
bogatą infrastrukturę sportową, z której na szczególne wyróżnienie zasługuje Motoarena im. Mariana Rosego obchodząca
w tym roku jubileusz 10-lecia. Nawiązuje do bogatych toruńskich tradycji żużla, sięgających lat 30. XX wieku, a obecnie
jest najnowocześniejszą areną żużlową na świecie. Wszystko
za sprawą wyjątkowego toru wyścigowego, przy którego konstruowaniu udzielały się takie znakomitości czarnego sportu,
jak Ole Olsen czy Per Jonsson. Niepowtarzalny owal długości
325 m o nachyleniu 4% na prostych i 7% na łukach, umożliwia zawodnikom uzyskiwanie niebywałych wyników i widowiskową rywalizację. Jak dotąd rekord toru należy do członka
miejscowej drużyny Get Well Toruń – Jacka Holdera. W 2017

roku osiągnął on czas 56,50 sek. Emocje fanów sięgają zenitu
– kto i kiedy uzyska lepszy czas? Szczególna okazja nadarzy
się w tym roku, 27 lipca. Na toruńskiej arenie rozegrana zostanie wtedy jedna z czterech finałowych rund Speedway Euro
Championship. Spośród uczestników tych zawodów wyłoniony zostanie mistrz kontynentu w czarnym sporcie. W październiku natomiast odbędzie się finałowa runda cyklu Grand
Prix, zatem mistrz świata po raz kolejny będzie dekorowany
w Toruniu. I nie ma co się dziwić. Toruń to idealne miejsce do
świętowania.

Fot.: Łukasz Trzeszczkowski

Paweł Wroński

Centrum Sztuki Współczesnej
Centre of Contemporary Art

Współczesnej w Toruniu (CSW) będzie
jedynym miejscem w naszej części Europy, uwzględnionym w tym wyjątkowym
przedsięwzięciu. Na retrospektywną
wystawę złoży się około 120 dzieł artystki – od prac z lat 60. XX wieku po
współczesne realizacje. Organizatorzy
zrekonstruują także niektóre performatywne akcje Abramović i zaprezentują je
na żywo podczas pokazów. Można też
będzie osobiście spotkać artystkę, która
zagości w Toruniu podczas marcowego
wernisażu (https://csw.torun.pl/). A to
tylko ułamek tego, co miasto oferuje w
tym roku.

Więcej na: / more on:
facebook.com/MiastoTorun
http://www.visittorun.com

In December 2018 in the European Parliament in Brussels delegates from Toruń
received the flag of the 2019 European City of Sport. As the fifth Polish city, Toruń
joined the ranks of the European Capitals and Cities of Sport Federation (ACES Europe). The international committee recognised the systemic support for children and
teenagers, development of professional clubs and extensive sports infrastructure,
especially the Motoarena im. Mariana Rosego stadium that celebrates its 10th anniversary this year. The stadium draws on the long-established speedway traditions
in Toruń, which go back to the 1930s. Currently it’s the most advanced
speedway arena in the world. It owes its success to the remarkable
track built with the help of eminences such as Ole Olsen and Per
Jonsson. The 325-metre oval track has a gradient of 4% in the
straight and 7% in the bends. With that, riders can achieve
spectacular results in a show-worthy way. For now, the
record of the track is held by a rider of the local Get Well
Toruń team, Jack Holder. In 2017 he set a record time of
56.50 seconds. Speedway enthusiasts are more than a
little excited – who will set a new record time and when?
This year on 27 July riders will have a great opportunity to
do it. The Toruń arena will host one of the four final rounds
of the Speedway Euro Championship. One of the competitors will emerge as the European champion. In October the
stadium will host the final round of the Grand Prix, so the world
champion will be crowned in Toruń once again. No wonder, Toruń is
the perfect place to celebrate.

Fot.: U.M. Toruń

Oblicza współczesnego Torunia

Fot.: Wojtek Olech

Fot.: Łukasz Klimkiewicz

THE CITY OF SPORTS

THE CITY OF CULTURE
On a different note, organisers of another event promise a true feast for the senses.
Between 8 March and 11 August 2019 Toruń will host an exhibition of the works
of a notable contemporary artist, an icon of performance, Marina Abramović. The
exhibition titled THE CLEANER is part of the artist’s European tour organised by the
Stockholm Moderna Museet, the Louisiana Museum of Modern Art in Humlebæk
and the Bundeskunsthalle in Bonn. The Centre of Contemporary Art in Toruń is the
only organisation in this part of Europe involved in the event. The retrospective exhibition will include roughly 120 works of the artist – from pieces from the 1960s to
her recent works. The organisers will be reconstructing some of the performances
of Abramović during live shows. Fans will be able to meet and greet the artist who
is scheduled to visit Toruń in March for a vernissage (https://csw.torun.pl/). And that
is only a small fraction of what the city has to offer this year.

Miasto kultury
Prawdziwą ucztę dla zmysłów zapowiadają organizatorzy wydarzenia z innego niż sport bieguna. Od 8 marca do 11 sierpnia
2019 roku Toruń będzie gościć prace wybitnej przedstawicielki
sztuki współczesnej, ikony performansu, Mariny Abramović.
Jej wystawa DO CZYSTA / THE CLEANER jest etapem europejskiego tournée artystki, zorganizowanego przez Moderna
Museet ze Sztokholmu, Muzeum Sztuki Współczesnej Louisiana w Humlebæk i Bundeskunsthalle w Bonn. Centrum Sztuki
Motoarena
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“DŸwirzyñska pustynia” i las nadmorski stanowi¹ unikatow¹ na skalê œwiatow¹ formê przyrody.
Na wysokoœci siêgaj¹cej 26 metrów, wœród sosnowego lasu, wystêpuje odkryty fragment wydmy
z drobnego jasnego piasku morskiego. Jest to jedyne takie miejsce polskiego Wybrze¿a - wydma,
na której mo¿na opalaæ siê, a nawet uprawiaæ sporty pla¿owe. Os³oniêta od morskiego wiatru,
doskonale nas³oneczniona stanowi enklawê wypoczynku w bezpoœrednim s¹siedztwie morza.
Powietrze wype³nia tu morski aerozol zmieszany z leczniczymi w³aœciwoœciami eterycznymi lasu
sosnowego, maj¹cego dobroczynny wp³yw na schorzenia dróg oddechowych, alergiczne oraz
astmatyków czy osób po zabiegach. Sosnowe olejki sprawiaj¹, ¿e powietrze jest nieskazitelnie
czyste, wrêcz sterylne. Ju¿ w ubieg³ym stuleciu okolica ta by³a pere³k¹ lecznictwa uzdrowiskowego.
W odleg³oœci zaledwie kilkudziesiêciu metrów od “Pustyni” znajduje siê doskonale wyposa¿ona
œcie¿ka zdrowia oraz szerokie piaszczyste pla¿e.
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Zapraszamy do Gminy Kolobrzeg !
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Welcome to Kolobrzeg Commune!
Ethereal DŸwirzyno and atmospheric Grzybowo
The “Desert of DŸwirzyno” and the seaside forest constitute a unique form of nature on a global
scale. At an altitude of up to 26 meters, among the pine forest, there is an outdoor fragment of
dunes from fine light sea sand. it is the only such place on the Polish Coast - a dune where you can
sunbathe and even try beach sports. Sheltered from the sea wind, perfectly sunny, is an enclave of
leisure in the immediate vicinity of the sea. The air is filled with a sea aerosol mixed with the healing
properties of the pine forest, which has a beneficial effect on respiratory, allergic and asthmatic or
post surgery diseases. Pine oils make the air impeccably clean, even steril. In the last century
already, this area was a gem of spa treatment. Only a few dozen meters from the “Desert” there is a
well-equipped health and wide sandy beaches.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Urz¹d Gminy Ko³obrzeg | ul. Trzebiatowska 48a | 78-100 Ko³obrzeg | Tel. +48 94 353 04 20 | Fax +48 94 353 04 55

e-mail: sekretariat@gmina.kolobrzeg.pl | www.gmina.kolobrzeg.pl | www.dzwirzyno.pl | www.grzybowo.pl
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Gmina Bukowina Tatrzańska zaprasza
Majestatyczne Tatry rozpościerające się dookoła. Wioski malowniczo położone na wierchach i u ich stóp,
drogi wijące się wśród charakterystycznych dla regionu zabudowań, prężnie rozwijająca się infrastruktura
sportowo-rekreacyjna, niepowtarzalna atmosfera i kultura przenikająca codzienność…. – to wszystko to
tylko namiastka walorów, które cechują teren gminy Bukowina Tatrzańska.
Przez cały rok można tutaj korzystać ze skarbów natury. Lato
w gminie Bukowina to wspaniałe wycieczki w góry (na obszarze gminy leży m.in. Morskie Oko i Rysy), rodzinne spacery czy
trekking oznakowanymi ścieżkami do oddalonych od ruchliwych miejsc najpiękniejszych zakątków sołectw, spływy kaja-

kowe, rafting, zróżnicowane pod względem trudności trasy
rowerowe, jazda konna.
Na terenie gminy znajdują się dwa nowoczesne kompleksy
termalne. Dzięki swojej specyfice oraz szerokiemu wachla-

a  w a l k  th r o u g h . . .

rzowi atrakcji każdy z gości znajdzie coś dla
siebie – czy to w Białce Tatrzańskiej, czy też
w Bukowinie Tatrzańskiej.
Wciąż żywą, przekazywaną z pokolenia na
pokolenie kulturę Podhala, Spisza oraz romską można zobaczyć podczas różnorodnych
uroczystości rodzinnych, kościelnych, a także częstych wydarzeń kulturalnych odbywających się we wszystkich sołectwach. Do
największych wydarzeń zaliczają się ogólnopolskie festiwale i konkursy, m.in. „Sabałowe Bajania” i „Góralski Karnawał” czy
„Sejmik Teatrów Wiejskich” odbywające się
w Bukowinie Tatrzańskiej.
Serdecznie zapraszamy!

Bukowina Tatrzańska WELCOME
The majestic Tatra Mountains. Picturesque villages on the hilltops
or at their feet, roads winding their way around local architecture,
dynamically developing sports and recreation infrastructure, unique atmosphere and culture interweaving with the daily reality
... these are just a few examples of the qualities offered by the
Municipality of Bukowina Tatrzańska.
Here you can enjoy local nature treasures all year round. The summer in Bukowina
can be spent on mountain hiking trips (the area of the municipality covers, e.g.
Morskie Oko Lake and Rysy Mountain), family strolls or trekking along marked trails
to the most picturesque locations of the region, situated far from the busy routes,
kayaking, rafting, cycling along routes of various difficulty levels, horse riding.
The municipality is home to two modern thermal baths. With the region’s diversity and a wide range of attractions, each and every visitor is bound to enjoy
themselves, both in Białka Tatrzańska and in Bukowina Tatrzańska.
A taste of the culture of Podhale, Spisz and the Romani people, handed down
through generations, is displayed during various family and church celebrations
and the frequent cultural events held in all the sołectwos. The most important
events include national festivals and competitions, e.g. Sabała’s Taletelling, Highlander Carnival and Country Theatre Festival held in Bukowina Tatrzańska.
Don’t hesitate and visit us!
Urząd Gminy w Bukowinie Tatrzańskiej
ul. Długa 144, 34-530 Bukowina Tatrzańska
tel. 18 20 772 02
gmina@ugbukowinatatrzanska.pl, http://ugbukowinatatrzanska.pl
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Lato w Gminie Szaflary
3 maja

IV Majówka w Sercu Podhala
(Błonia Szaflarzańskie)
1 czerwca XXI Piesza Pielgrzymka Sursum Corda
(trasa w gminie Szaflary: Bańska Wyżna,
Bańska Niżna, Maruszyna)
13 lipca 	Tatra Road Race
(Szaflary, Bańska Niżna, Bańska Wyżna)
14 lipca	Festyn Strażacki w Szaflarach
(Błonia Szaflarzańskie)
28 lipca
Watra Szaflarzańska
(Błonia Szaflarzańskie)
9 sierpnia 76. Tour de Pologne – jeden z etapów
biegnie przez gminę Szaflary
Więcej na naszym Facebooku
Serce Podhala – Gmina Szaflary

Zarówno dla aktywnych, jak i szukających odpoczynku – gmina Szaflary zaspokoi potrzeby każdego
turysty. Bogactwo atrakcji zlokalizowanych na tym terenie sprawia, że kto raz odwiedził naszą gminę,
ten wraca ponownie.

Dla aktywnych
Gmina Szaflary proponuje swoim gościom różnorodne
formy turystyki aktywnej – ścieżki rowerowe dla cyklistów
i szlaki do turystyki pieszej, szlaki narciarstwa biegowego
łączące się z rezerwatem przyrody Bór na Czerwonem.
Szeroko rozbudowana sieć szlaków rowerowych i pieszych
łączy się ze słynną trasą okalającą Tatry, tzw. Szlakiem wokół
Tatr. Przy trasach znajdują się strefy relaksu wraz ze stanowiskami naprawy rowerów oraz siłowniami zewnętrznymi.
Zimą szlaki te wykorzystywane są jako trasy narciarstwa biegowego.

i kwater prywatnych. Do dyspozycji turystów są luksusowe
hotele i pensjonaty z urozmaiconą ofertą SPA.
Doskonałym urozmaiceniem do wypoczynku będą zlokalizowane na terenie gminy dwa obiekty geotermalne: Gorący
Potok i Termy Szaflary. Atrakcyjna oferta dla dzieci i dorosłych pozwoli na błogie lenistwo w termalnej wodzie. Na
terenie całej gminy, w tym także na terenie term, znajdują
się restauracje, serwujące potrawy regionalnej kuchni.

Teren gminy obfituje również w rozmaite stanowiska oraz
okazałości geologiczne i przylega bezpośrednio do Skałki
Rogoźnickiej wpisanej na Listę UNESCO.

Relaks i wypoczynek
Dla osób marzących o odpoczynku serce Podhala oferuje
bogactwo kameralnych gospodarstw agroturystycznych
54
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SZAFLARY
– Heart of Podhale
Whether you’re an active tourist or you simply
need rest, the Municipality of Szaflary is an ideal
destination for you. Thanks to a diversity of attractions, anyone who has visited our municipality at
least once is sure to come back!

For active people
The Municipality of Szaflary offers many ways to practise
active tourism. There are bike paths for cyclists, hiking trails,
cross-country skiing trails that run to the Bór na Czerwonem
nature reserve. The vast network of bike paths and hiking
trails is connected to the famous route that circles the Tatra
Mountains, the so-called Route around the Tatra Mountains. Along the paths you’ll find rest areas equipped for bike
repair and outdoor gyms. During the winter, these same
paths are used by cross-country skiers. The area of the municipality abounds in interesting geological sites and forms
and it is adjacent to the Skałka Rogoźnicka Nature Reserve
which is a designated UNESCO site.

Górale i tradycja

Relax & rest

Można tutaj zobaczyć przywiązanie lokalnej społeczności
do tradycji. W okresie letnim organizowane są imprezy
plenerowe, jak Szaflarzańska Watra czy Gminny Przegląd
Zespołów Regionalnych, gdzie można na żywo posłuchać
występów dzieci i młodzieży. Zimą natomiast organizowana
jest Parada Gazdowska z widowiskowymi wyścigami kumoterek, wpisana w 2018 roku na światową listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO.
Na pamiątkę wizyty Jana Pawła II na Podhalu w 1997
roku, ku czci papieża, górale rokrocznie udają się się na
pielgrzymkę Sursum Corda, która biegnie Drogą Papieską
z Krzeptówek do Ludźmierza przez gminę Szaflary.

If you badly need some rest, the capital of the Podhale region is full of quiet agritourism destinations and private guesthouses. There are also luxury hotels and guesthouses that
offer a diverse range of spa treatments.
A must-visit attraction are two geothermal baths located
within the municipality: Gorący Potok and Termy Szaflary.
The abundance of attractions for both adults and kids is a
guarantee of blissful relaxation in thermal water. Throughout the municipality you’ll find many restaurants that serve
local cuisine.

Highlanders & their traditions
Witness how the locals cherish their traditions. During the
summer you can take part in many outdoor events, like the
Szaflary Bonfire or Municipal Festival of Local Folk Groups,
where you’ll be able to listen to live performances of children and teenagers. The winter is when locals organise the
Farmers’ Parade with a spectacular race of kumoterki (a type
of sled). In 2018 the event was included on the UNESCO List
of Intangible Cultural Heritage.
To remember Pope John Paul II’s 1997 visit in Podhale and
to commemorate the pope, every year locals go on Sursum
Corda pilgrimage along the Papal Route from Krzeptówki to
Ludźmierz, via the municipality of Szaflary.
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tury alternatywnej. Najbliższa edycja Slot Art Festiwalu odbędzie
się w dniach 9-13 lipca 2019 r. (https://slot.art.pl/pl/).

Zamek księżnej Daisy
Trzeci strzał – paradoksalnie – mnie nieco rozczarował, bo trafiłem w Książ, o którym napisano już chyba wszystko. O jego
romantycznej właścicielce, księżnej Daisy, i o stadninie koni,
o imponujących rozmiarach, wystroju i wspaniałych ogrodach.
Dodam więc tylko, że w tej niezwykłej scenerii od 3 kwietnia
do 3 maja odbędzie się w 2019 r. XXXI Festiwal Kwiatów i Sztuki
(https://www.ksiaz.walbrzych.pl/).

Fot. F, Olejowski – fotolia.pl

Pochylając się nad mapą Dolnego Śląska, możemy spokojnie zamknąć oczy i opuścić palec
na chybił trafił. Ręczę, że za każdym razem trafimy na coś ciekawego. Ja właśnie tak zrobiłem.
Paweł Wroński
Malownicza Świdnica
Za pierwszym razem trafiłem w Świdnicę – położone nad Bystrzycą, malownicze miasteczko ze wspaniałymi świątyniami.
Nad XIV-wieczną katedrą św. Stanisława i św. Wacława góruje
najwyższa na całym Śląsku wieża o wysokości 103 m. Wnętrza katedry zachwycają rzeźbiarskim wystrojem z przełomu XVII i XVIII
w., którego twórcą był dolnośląski rzeźbiarz, Jan Riedel. Druga
świątynia pochodzi z XVII w. i jest największą drewnianą budowlą
sakralną w Polsce. W jej wnętrzu są miejsca dla 7500 wiernych. Do
świeckich tradycji miasta nawiązuje targ staroci, który odbywa się
w każdą pierwszą niedzielę miesiąca na świdnickim rynku, jednym z najcenniejszych i najpiękniejszych na Dolnym Śląsku. Przy
rynku pod numerem 37 mieści się oryginalne Muzeum Dawnego Kupiectwa, w którym obejrzymy dawne wagi, odważniki oraz
aranżacje sklepów (http://muzeum-kupiectwa.pl/index.php).
Z kolei w Witoszowie pod numerem 7 mieści się Muzeum Broni i Militariów. Wśród ponad 1000 eksponatów znajdziemy tam
broń strzelecką, maszynową, a nawet przeciwpancerną. Można
nawet postrzelać z broni krótkiej – na działającej przy muzeum
strzelnicy (http://www.muzeum-broni.com.pl/).

tyni, ale szybko zastąpili ich cystersi. Okres świetności opactwa
przypadł na epokę baroku. Zespół z tych czasów należy dziś do
największych i najwspanialszych kompleksów klasztornych w Europie, i – mimo że jest zniszczony – ślady dawnej świetności wciąż
dają się zauważyć. W wybudowanej w XIV w. bazylice spoczywają
Piastowie śląscy, m.in. Bolesław Wysoki. Czasy prosperity dobiegły końca, gdy w 1741 r. Dolny Śląsk dostał się pod panowanie pruskie. Niechętni katolikom Prusacy zsekularyzowali zakon
w 1810 r., a dwie dekady później opustoszałe budynki zamienili
w zakład dla umysłowo chorych. Dziś udostępnione do zwiedzania opactwo jest w remoncie i być może w ciągu kilku lat odzyska
dawną świetność. W jego scenerii spotykają się co roku fani kul-

Kraina Wygasłych Wulkanów

Fot. ottoflick – fotolia.pl

Świdnica, Lubiąż, Książ i coś

Opisy niezliczonych atrakcji Dolnego Śląska znajdziecie w portalach, takich jak: https://www.polskieszlaki.pl/ lub http://poznajdolnyslask.pl/. Powodzenia!

Marzyłem, żeby kolejny strzał przyniósł jakiś cud natury, których
na Dolnym Śląsku jest równie wiele, co wspaniałych zabytków.
I trafiłem w Krainę Wygasłych Wulkanów, jaką tworzą Góry i Pogórze Kaczawskie. To jedyne miejsce w Polsce zbudowane od początku do końca ze skał wulkanicznych, głównie z bazaltu. Rzucają się tam w oczy stożkowate pagórki nieznacznej wysokości. Na
ich stokach zarastają roślinnością gołoborza, a okolice roją się od
osobliwości, jak np. Wielkie Organy Wielisławskie w Sędziszowej
nad Kaczawą. W stoku tamtejszego wzgórza wysokiego zaledwie na 375 m odsłaniają się barwne porfiry o unikalnej słupowej
strukturze. Niegdyś wydobywano je w miejscowym kamieniołomie, teraz podlegają ochronie w rezerwacie geologicznym.

Cysterski Lubiąż
Za drugim razem mój palec trafił w położony na Szlaku cysterskim
Lubiąż – pierwsze miejsce na piastowskich ziemiach, do którego
sprowadzono zakonników. W połowie XII w. przybyli tu benedyk56
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fot. Archiwum UM Elbląg

Świdnica, Lubiąż, Książ and more
Pick a random location on the map of Lower Silesia and you won’t be disappointed.
I vouch that you’ll come across something interesting every single time. That’s what I did.
Paweł Wroński
The first time I did this I came to Świdnica, a picturesque town
situated by the Bystrzyca River that boasts magnificent temples. The 14th-century St. Stanislaus and St. Wenceslaus Cathedral is overlooked by the tallest tower in the whole of Silesia
that measures 103 metres. The interior of the cathedral is filled
with 17th- and 18th-century sculptures created by Jan Riedel, a
sculptor from Lower Silesia. The other church dates back to the
17th century and it is the largest sacred building made of wood
in Poland. There’s enough room for 7,500 believers. The secular
traditions of the town include an antique market held on the first
Sunday of each month in the market square of Świdnica which
ranks among the most precious and beautiful in Lower Silesia.
No. 37 in the market square is where you’ll find the Museum of
Old Trade which contains old scales, weights and entire store
layouts (http://muzeum-kupiectwa.pl/index.php). At no. 7 in
Witoszów you’ll find the Museum of Weapons and Militaria. The
collection of over 1000 exhibits includes small arms, machine
guns and anti-tank weapons. At the museum’s shooting range
visitors can take a stab at shooting with small arms (http://www.
muzeum-broni.com.pl/).

Lubiąż, the town of Cistercians
My second random pick was Lubiąż situated on the Trail of Cistercians - the first place in the Piast territory to welcome monks.
In mid-12th century Benedictines arrived in the town to be soon
replaced by Cistercians. The abbey had its glory days during the
Baroque era. The complex built during that time ranks among the
largest and most magnificent monasteries in Europe and traces
of its former glory remain visible to this day even though the building is run-down. The 14th-century basilica is the burial place of
Silesian Piasts, e.g. Bolesław I the Tall. The halcyon days came to
an end in 1741 when Lower Silesia became part of the Kingdom of
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Prussia. In 1810 the Prussians averse to the Catholic Church secularized the abbey and two decades later they turned the empty
buildings into a psychiatric hospital. Today, the abbey is open to
visitors and, with the ongoing restoration work, it has a chance to
regain its former splendour. The site serves as the meeting place
for fans of alternative culture. The next edition of the Slot Art Festival will be held from 9 to 13 July 2019 (https://slot.art.pl/pl/).

The castle of Princess Daisy
Ironically, the third time round I was a bit disappointed, because I
landed in Książ, a place about which there’s hardly anything more
to say. The same goes for its romantic owner, Princess Daisy, its
stud farm, its monumental size, interiors and magnificent gardens. I should add though that between 3 April and 3 May 2019
this spectacular scenery will host the 31st Festival of Flowers and
Art (https://www.ksiaz.walbrzych.pl/).

The Land of Extinct Volcanoes
I wished for my next shot to be a miracle of nature. After all, in
Lower Silesia there are as many of those as there are historic
monuments. I arrived in the Land of Extinct Volcanoes formed
by the Kaczawskie Mountains and Foothills. It’s the only place in
Poland made entirely of volcanic rocks, primarily basalt. Visitors
will quickly notice small cone-shaped hills. Their slopes covered
with stone runs are overgrown with vegetation and the area is
filled with other curiosities like the Grand Wielisławka Organs in
Sędziszowa by the Kaczawa River. The slopes of the hill that measures 375 metres display colourful columns made of porphyries.
In the olden days they were excavated from a local quarry, but
today they form part of a geological preserve.
More information about the attractions of Lower Silesia is available at: https://www.polskieszlaki.pl/ and http://poznajdolnyslask.
pl/. Good luck!
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Do Elbląga jest po drodze
To ciekawy punkt na mapie turystycznej Polski. Leży 50 km od Gdańska, przy krajowej „siódemce”. Szczególnym upodobaniem turystów cieszy się wyjątkowe Stare Miasto – jedna z najlepiej
przebadanych archeologicznie starówek w Europie.
Podczas II wojny starówka została doszczętnie zniszczona. Jej odbudowę poprzedzały gruntowne prace archeologiczne. Stąd wiadomo, że przez wieki miasto było jednym
z najważniejszych portów na Bałtyku. I  stąd też bogate,
unikatowe zbiory nowoczesnego Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu. Są tam eksponaty z przełomu XVI i XVII wieku, ale także ślady wikingów i jeszcze
wcześniejsze – Gotów, którzy przyczynili się do upadku
Cesarstwa Rzymskiego.
W sercu starówki ma swój początek słynny Kanał Elbląski. Jedyna na świecie wciąż działająca droga wodna z systemem
pochylni i śluz. Dzięki niemu jachty i statki z turystami pokonują blisko 100-metrową różnicę poziomu terenu i pozwalają
dopłynąć z Elbląga do Krainy Wielkich Jezior Mazurskich.

Głównym elementem starówki jest gotycka katedra św.
Mikołaja z najwyższą wieżą kościelną po prawej stronie
Wisły (97 m), na której usytuowano punkt widokowy.
Elbląg jest otwartą galerią sztuki. W  różnych miejscach
miasta ustawiono blisko 100 form przestrzennych i rzeźb,
m.in. Magdaleny Abakanowicz. Spacer szlakiem form
przestrzennych może być „artystyczną ucztą”. Warto go
rozpocząć od Centrum Sztuki Galeria EL, która mieści się
w budynku dawnego gotyckiego klasztoru.
Do Elbląga łatwo trafić, a miasto jest idealną bazą dla turystów.

Nowoczesna przystań i zmodernizowane nadbrzeże na
elbląskiej starówce zapewniają doskonałe warunki dla
wodniaków.

fot. Bartosz Rybaczewski

The picturesque town of Świdnica

Informacja Turystyczna
Ul. Stary Rynek 25, 82-300 Elbląg, Tel. +48 55 239 33 77
ielblag@umelblag.pl, www.turystyka.elblag.eu
www.facebook.com/MiastoElblag
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EDEN –

A PARADISE RIGHT NEXT DOOR

Can paradise be found? It sure can, because the prestigious
initiative of the European Commission titled “EDEN: European
Destinations of Excellence” tracks down unique destinations.

Wielki Gościniec Litewski – skansen w Ciechanowcu
The Great Lithuanian Route – the outdoor museum in Ciechanowiec

Anna Olej Kobus
Kajaki na Bugu / Kayaks on the Bug River

EDEN – rajskie zakątki tuż obok nas
Czy raj ma adres? Jak najbardziej, bo w prestiżowym konkursie Komisji Europejskiej
na „Najlepsze Europejskie Destynacje Turystyczne – EDEN” nagradzane są wyjątkowe miejsca.
Celem konkursu jest wyłanianie atrakcyjnych turystycznie miejsc w Europie, w których z wyjątkowym zaangażowaniem dba się o środowisko przyrodnicze i lokalne
dziedzictwo kulturowe. Koordynatorem polskiej edycji
jest Polska Organizacja Turystyczna, co gwarantuje wysoką jakość nagradzanych miejsc. Co roku konkurs odbywa się pod innym hasłem przewodnim.

Jabłecznej czy Kostomłotach. Dwory nadbużańskie
przenoszą w przeszłość, oferując wypoczynek z dala od
cywilizacji i luksusowe zabiegi spa, zaś spływ Bugiem to
doskonała przygoda dla całej rodziny.
www.lrot.pl/oferta/wielokulturowy-nurt-bugu/

Wyróżnioną destynacją jest Wielki Gościniec Litewski nawiązujący do dawnego traktu kupieckiego. Podróż rozpoczyna się w Warszawie, dalej szlak
biegnie przez wschodnie Mazowsze i Podlasie.
Znajdziemy tu urokliwe miasteczka i szlacheckie
zaścianki, gdzie z zabytkowymi cerkwiami sąsiadują meczety i synagogi. W skład szlaku wchodzą
miasta, obiekty hotelowe i agroturystyczne, restauracje, a także obiekty kultury i muzea.
www.wielkigoscinieclitewski.pl
Drugim z wyróżnionych miejsc jest Swołowo – stolica „Krainy w Kratę”. Działające tu Muzeum Kultury Ludowej Pomorza wspaniale odtwarza dawne
życie, tworząc ze Swołowa jedną z najpiękniejszych
wsi w Polsce. Zabytkowe domy szachulcowe pochodzą z przełomu XIX i XX wieku – odwiedziny
tego miejsca to prawdziwa podróż w czasie!
www.muzeum.swolowo.pl
Jeśli szukasz wyjątkowych miejsc
– odkryj swój EDEN w Polsce! www.edenpolska.pl

Ostatnia edycja koncentrowała się na turystyce kulturowej, a zwycięskim kierunkiem został Wielokulturowy
nurt Bugu.
To wyjątkowy szlak na mapie Polski. Przenikają się tu tradycje prawosławia, katolicyzmu i judaizmu. Na turystów
czekają wydarzenia kulturalne, takie jak Landart Festiwal,
Festiwal Trzech Kultur we Włodawie, plenery malarskie
i rzeźbiarskie w Uroczysku Zaborek, a także odrestaurowany Zamek Biskupi w Janowie Podlaskim. Duchową atmosferę odnajdziemy w sanktuariach w Kodniu,
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The aim of the initiative is to identify the most attractive tourism
destinations in Europe, where special attention is given to the
protection of natural environment and local cultural heritage.
The Polish edition is coordinated by the Polish Tourism Organisation, which is the guarantor of the quality of winning destinations. Every year the initiative is held under a different theme.
The latest edition focused on cultural tourism and the Multicultural Current of the Bug River emerged as the winner. It is
a special area on the map of Poland. Here, Catholic, Orthodox
and Jewish traditions coexist. Tourists can take part in cultural
events such as Landart Festival and the Festival of Three Cultures in Włodawa or they can visit the unique Uroczysko Zaborek
Guesthouse  and the restored Bishop’s Castle in Janów Podlaski.
Those who need a retreat for the soul should pay a visit to the
sanctuaries in Kodeń, Jabłeczna and Kostomłoty. The manor houses on the banks of the Bug River offer to take you back in time
away from the hustle and bustle of civilisation, with luxury spa and
beauty treatments on hand. A boat or kayak trip down the Bug
River will be a great adventure for the whole family.
www.lrot.pl/oferta/wielokulturowy-nurt-bugu/
The Great Lithuanian Route, which refers to a historic trade route, received a distinction. The route starts in Warsaw and runs
through Eastern Mazovia and Podlasie. Along the route there are
charming little towns and villages that were inhabited by noble
class people with historic Orthodox churches, mosques and synagogues. The route comprises towns, hotels, agritourism resorts
and restaurants as well as important cultural sites and museums.
www.wielkigoscinieclitewski.pl
Another destination to receive a distinction was Swołowo – the
capital of the Checked House Region. The local Museum of Pomeranian Folk Culture accurately represents the former life and
makes Swołowo one of the most beautiful villages in the whole
of Poland. The historic wattle and daub houses date back to the
turn of the 19th and 20th century – it’s like travelling back in time!
www.muzeum.swolowo.pl
Looking for unique destinations?
Discover your EDEN in Poland! www.edenpolska.pl

Wielki Gościniec Litewski – ratusz w Białymstoku
The Great Lithuanian Route – Białystok Town Hall

Swołowo
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Kulturinsel

- Tajemnicza Kraina Turisede

Fot.: CCat82, Patryk Kosmider – fotolia.pl

Dawno, dawno temu tereny nad Nysą Łużycką,
rzeką, którą dziś biegnie granica polsko-niemiecka,
zamieszkiwał tajemniczy słowiański lud Turisede.
Ich materialne i kulturowe dziedzictwo stało
się inspiracją do stworzenia parku przygody,
i to jakiego parku!
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Kulturinsel - The Mysterious Land of Turisede
ONCE UPON A TIME, THE AREA OVER THE NYSA ŁUŻYCKA RIVER, THE RIVER WHICH TODAY IS THE POLISH AND GERMAN
BORDER, WAS INHABITED BY THE MYSTERIOUS SLAVIC PEOPLE OF TURISEDE. THEIR MATERIAL AND CULTURAL HERITAGE
HAS BECOME AN INSPIRATION TO CREATE AN ADVENTURE PARK, AND HOW GREAT THAT PARK IS!

IN THE HEART OF ŁUŻYCE

Fot.: archiwum Kulturinseln

Among the forested landscapes of the Silesian-Lusatian Lowlands crossed by a river, in Zentendorf (20 km north of Zgorzelec, convenient access to the A4 motorway), a unique adventure park was built, but in fact it is much more: an eclectic
combination of a theme park, museum, open-air museum,
zoological garden and hotel. This place draws you in and
stuns you, it is impossible to get bored even for a moment.
Guests of all ages can choose from a wealth of proposals:
giant swings, trampolines hidden in the forest, fanciful constructions to climb on, learning about the culture and legends
of Turisede in Historum, feasts combined with a theatrical
spectacle in the Krönum hall and soaking up in the hot Cannibal Cauldron in the Faulenzum wellness area. This is of course
only a modest example of the possibilities of Kulturinsel.

W sercu Łużyc
Wśród lesistych krajobrazów Niziny Śląsko-Łużyckiej, przeciętej wstęgą rzeki, w miejscowości Zentendorf (20 km
na północ od Zgorzelca, dogodny dojazd autostradą A4)
powstał unikatowy park przygody, a w zasadzie znacznie
więcej: eklektyczne połączenie tematycznego parku rozrywki, muzeum, skansenu, ogrodu zoologicznego i hotelu.
To miejsce wciąga i oszałamia, nie pozwala się nudzić choćby przez chwilę. Goście w każdym wieku mogą wybierać
z bogactwa propozycji: począwszy od gigantycznej huśtawki, ukrytych w lesie trampolin, fantazyjnych konstrukcji
do wspinania, a skończywszy na poznawaniu kultury i legend Turisede w Historum, biesiady połączonej z teatralnym spektaklem w Sali Koronacyjnej Krönum i moczeniu
się w Baliach Kanibala w strefie wellness Faulenzum. To
oczywiście tylko skromny przykład możliwości Kulturinsel.

A gdy nadejdzie noc… jest jeszcze fajniej. W koronach
drzew zbudowano wygodne, w pełni wyposażone drewniane domki noclegowe – każdy jest inny, każdym opiekuje
się jeden z turisedeńskich duchów. Domostwa połączone
są siecią kładek i mostków, więc można się odwiedzać
i podziwiać czar letnich nocy z balkonów. A po śniadaniu
warto wybrać się do Zakątka Turiusa w sąsiedniej wiosce
Bielawa Dolna, by odwiedzić Kawiarnię Widokową, zagrać
w grę typu escape room „Tajemna Kryjówka”, odwiedzić
Galerię Leśniej sztuki czy poobserwować bawoły z całego
świata żyjące zgodnie w międzynarodowej wspólnocie.

HOUSES AMONG TREES
A glance at the park plan - and you already know it will be exciting! Discoverers will find underground tunnels, hidden pas-

sages, bridges and aerial labyrinths hanging between trees.
Playgrounds and rest places are prepared for all weather: hot
days are best spent in the Water Demons Valley with many installations for water games, such as a trampoline, from which
you can jump into the sea of sand, money laundry and water
tower. Get your feet wet!
Hungry? You can eat grilled trout or choose something different from the extensive menu of restaurants on the island.
And when the night comes... it gets even better.
In the canopy of trees, comfortable, fully equipped wooden
houses have been built – each one is different, each one is
looked after by one of the Turisedean spirits.
Houses are connected by a network of bridges, so you can
visit and admire the charm of summer nights from the balconies. And after breakfast, it is worth going to Turius’ Corner
in the neighbouring village of Bielawa Dolna to visit the Neisse Café, play the escape room game „Secret Hiding Place”,
visit the Art Gallery, or watch buffalo from all over the world
living in harmony in the international community.

Rzut oka na plan parku – i już wiadomo, że będą emocje!
Na odkrywców czekają podziemne tunele, ukryte przejścia,
wiszące między drzewami mosty i powietrzne labirynty.
Miejsca zabaw i odpoczynku przygotowane są na każdą
pogodę: upalne dni najmilej spędzić w Dolinie Demonów
Wody z wieloma instalacjami do zabaw w wodzie, np.
trampoliną, z której skakać można do morza piasku, pralnią pieniędzy i wieżą wodną. Na sucho wam te zabawy nie
ujdą! Kto zgłodnieje, może zjeść pstrąga z grilla lub wybrać coś innego z bogatej karty dań restauracji na wyspie.
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Park Przygody Kulturinsel
Kulturinsel Einsiedel 1, 02829 Neißeaue OT Zentendorf
www.kulturinsel.com
Rezerwacje grupowe, pytania, sugestie?
Mówimy również w języku polskim!
Recepcja (obsługa również w języku polskim)
tel. +49 35891 491 13
buchung@kulturinsel.de, marketing@kulturinsel.de
Zaplanuj swoją przygodę: www.kulturinsel.com

Fot.: archiwum Kulturinseln

Domki wśród drzew
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Zespół obecnie nosi imię swego długoletniego dyrektora
generalnego i artystycznego. Towarzysząca Stanisławowi
Hadynie Elwira Kamińska przez wiele lat współtworzyła
rozwój artystyczny Zespołu jako baletmistrz, choreograf
i kierownik artystyczny. Wspólnie odcisnęli piętno, które
zadecydowało o odmienności i oryginalności jednego z największych na świecie zespołów artystycznych, sięgających
do bogactwa narodowych tańców, piosenek i obyczajów.
Zespół przez dziesięciolecia dążył do perfekcji i najwyższej
maestrii. Obecnie to instytucja kultury o ogromnych możliwościach wykonawczych, realizująca ok. 120 koncertów
rocznie. „Śląsk” tworzy blisko 300 osób, z czego ponad sto
należy do zespołu artystycznego, tworzonego przez chór,
balet i orkiestrę. Ten wielki Ambasador Polskiej Kultury
wystąpił ponad 8 tys. razy, dla ponad 25 milionów widzów
w 44 krajach, na pięciu kontynentach. Repertuar „Śląska”
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to wielka skarbnica polskiej kultury, z której Zespół czerpie
inspiracje już przeszło sześć dekad. Zespół wydał kilka płyt
DVD, w swoim dorobku ma także kilkanaście płyt CD, w tym
11 w Złotej Kolekcji „Śląska”. Wśród nich pięć posiada status
Złotych Płyt, jedna Platynowej, kilka otrzymało nominację
do „Fryderyków” - Nagrody Polskiej Akademii Fonograficznej. Najnowszy album Zespołu pt. „Pieśń o Ojczyźnie” został
wydany z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości.
Wraz z bogatą ofertą artystyczną Zespół prowadzi także
działalność edukacyjną i turystyczną w ramach Śląskiego
Centrum Edukacji Regionalnej. Liczne warsztaty, festiwale, wystawy, konferencje – dają obraz instytucji niezwykle
dynamicznej i nowoczesnej w działaniu. Od 2011 roku Dyrektorem Zespołu „Śląsk” jest artysta i menadżer Zbigniew
Cierniak.
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Fot. I. Dorożański

Zespół „Śląsk” powstał 1 lipca 1953 roku. Swój wyjątkowy charakter zawdzięcza
założycielowi i twórcy Stanisławowi Hadynie
- śląskiemu kompozytorowi i literatowi.

Dbałość o wysoki poziom artystyczny, wzbogacanie interdyscyplinarnej oferty kulturalnej - to najważniejsze z zadań
jakie realizuje Zespół pod jego kierownictwem. Wielkim
wyzwaniem ostatnich lat była rewitalizacja zespołu pałacowo – parkowego w Koszęcinie – zabytkowej siedziby
„Śląska”. Projekt sfinansowany ze środków Unii Europejskiej oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, zakończono w roku 2014. Wyremontowano i przebudowano pałac wraz z przyległymi budynkami, poddając
je równocześnie gruntownej modernizacji. Rewitalizację
przeszedł park i teren wokół pałacu. Koszęcińska siedziba
Zespołu zyskała nowe oblicze i funkcjonalność, dzięki której możliwe jest jeszcze większe otwarcie na publiczność.
Od 17 maja 2017 roku Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” jest
Instytucją Kultury Samorządu Województwa Śląskiego
współprowadzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. „Śląsk” otrzymał potężny impuls do dalszego rozwoju, rozpoczął się nowy rozdział w jego bogatej
historii.

Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny
ul. Zamkowa 3, 42-286 Koszęcin
tel.: +48 34 310 64 15; fax: +48 34 310 64 16
info@zespolslask.pl
www.zespolslask.pl

Fot. I. Dorożański

ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA „ŚLĄSK”
IM. STANISŁAWA HADYNY

Fot. W. Korpusik

Fot. I. Dorożański

k u l t u r a  n a Ś w i a tow y m po z i om i e
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Fot. Nikolaj – fotolia.pl

Fot. s1rus – fotolia.pl

MIEJSCE

ASTANA
W nowym wcieleniu Astana jest młoda, jak państwo, którego stała się stolicą zaledwie w 1997 r. – sześć lat po
tym, jak Republika Kazachstanu uzyskała niepodległość.
Nim nadano jej nazwę Astana, co po kazachsku znaczy właśnie stolica, było tu miasto Akmoła, a wcześniej
wzniesiona w 1824 r. przez Rosjan forteca Akmolińsk,
a zarazem punkt zborny dla karawan ciągnących z Taszkentu i Buchary do rozległego państwa carów.
Już jako Astana musiała stać się godna nowego kraju,
który w wyniku rozpadu ZSRR zyskał tereny dające mu
lokatę dziewiątego co do wielkości państwa na świecie
– bagatela 2,7 mln km2, położonych w większości w Azji
Środkowej między Federacją Rosyjską, Kirgistanem, Turkmenistanem, Uzbekistanem a Chinami. Ambitna władza
zawalczyła, aby w Astanie odbyły się w ostatniej dekadzie: szczyt państw i szefów rządów państw Organizacji
Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Zimowe Igrzyska
Azjatyckie, a wreszcie EXPO 2017. Wtedy cały świat dostrzegł wreszcie Astanę.
68

Wystawa światowa
Mimo że nie przewalają się dziś po terenach Expo takie
tłumy jak w czasie trwania wystawy światowej dwa lata
temu – nadal robi potężne wrażenie. Zorganizowana na
powierzchni 25 ha ekspozycja przyciąga wzrok grupą,
czy wręcz osiedlem połyskujących w słońcu szklano-stalowych, budynków o futurystycznych kształtach i różnej
wysokości. Spinają je kładki i mosty poprowadzone z taką
finezją, że aż dziwi, iż taką lekkość konstrukcji można
osiągnąć z wykorzystaniem betonu.
Szerokie chodniki z dużych, kwadratowych płyt okalają zielone rabatki tonące w powodzi kwiatów ułożonych w artystyczne wzory. Strzela w górę wielometrowa, biała iglica
przywodząca na myśl starożytne, egipskie obeliski. Przezroczysty, bo ze szkła, pomnik w kształcie spiralnej muszli
łodzika z rzędu morskich głowonogów sąsiaduje z ażurowym pawilonem otoczonym drewnianymi, estetycznymi
ławami i stołami. W sezonie letnim można się tutaj posilić.
Z lotu ptaka cały kwartał ze szklaną, gigantyczną kulą po-
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Fot. thauwald-pictures – fotolia.pl

Jedziesz do Astany? – to zobaczysz drugi Dubaj – mówią mi znajomi.
To bardzo powierzchowne stwierdzenie.
Anna Kłossowska

środku wygląda jak statek kosmiczny. W tej kuli mieści się
obecnie część wystawowa rozlokowana na ośmiu piętrach
– z najwyższego roztacza się panorama stolicy 360 stopni
w… kropki, bo szyba z pleksi jest w drobny rzucik.
Pod kopułą współgrają ze sobą wielotysiącletnia historia
terenów dzisiejszego Kazachstanu ze współczesnością,
gdyż bez jednej nie byłoby drugiej. Kazachowie akcentują
to na każdym kroku – nie tylko w tym miejscu. Na parterze
gości witają trzy laleczki EXPO ubrane w tradycyjne, folklorystyczne kostiumy: Saule, Kuat i Moldir, reprezentujące
kolejno energię słoneczną, zieloną (eko) i wodną, bo motywem przewodnim Expo 2017 była „energia przyszłości”.
Szybko mknące, ruchome schody czy przeszklone, bezszelestnie pędzące w górę windy przenoszą na coraz wyższe
poziomy, pokazując sen o przyszłości młodego państwa:

gadające i tańczące roboty, wehikuły-poduszkowce wyjęte
jakby żywcem z kadrów „Wojen gwiezdnych”, futurystyczne miasta, łaziki gwiezdne – wszystko napędzane energią
ze źródeł naturalnych. Wieloetniczne, zaledwie 18-milionowe społeczeństwo (w tym 100-tysięczna Polonia – potomkowie zesłańców) ze spuścizną historyczną tych ziem
datowaną od epoki kamienia, niedawni nomadowie żyjący
w jurtach wiedzą, że od natury nie można się odwrócić.

Opera
Kto by się tego spodziewał – neoklasyka w najczystszej
formie. Ziszczenie snów Andrei Palladia, włoskiego architekta, który stworzył własny styl inspirowany budowlami
antyku. Opera w Astanie przypomina grecki Partenon.
Rząd okalających prostokątny budynek kolumn, zwieńczonych trójkątem tympanonu, a na górze kwadryga
– galopujący koński zaprzęg jak na Bazylice św. Marka
w Wenecji. Wzniesiona została zaledwie przed sześcioma
laty z białego jak śnieg marmuru z polecenia samego prezydenta, Nursułtana Nazarbajewa, który jest częściowo
autorem samego projektu.
W środku Opery przepastne hole, wsparte na równie co
na zewnątrz solidnych kolumnach, wykładane marmurem
w kolorowe wzory nawiązujące do tradycyjnej, kazachskiej ornamentyki. Boki schodów prowadzących na piętro
zdobią kazachskie pejzaże namalowane wybitną ręką.
Akustyka sali koncertowej, całej w czerwonym pluszu
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Fot. Anna Kłossowska
z białymi, zdobionymi pozłacanym deseniem, gondolami
lóż należy do najlepszych na świecie. To wnętrze nasuwa
na myśl Operę w Wiedniu czy mediolańską La Scalę, tylko w większej skali. Aż chciałoby się obejrzeć spektakl!
Zwłaszcza, że podczas prób na zapleczu, gdzie rozśpiewują się artyści, słychać idealne bel canto, a orkiestra gra
czysto, rytmicznie i z werwą pod batutą „wypożyczonego” dyrygenta z europejskiej czołówki. Przy nich blednie
wiele uznanych zespołów Starego Świata.

sale koncertowe z prawdziwego zdarzenia – występując
na nich, młodzież może się przyzwyczajać do występów
na światowych scenach. Całe założenie „wszystko w jednym” wydaje się dobrze przemyślanym eksperymentem,
gdzie naukę zawodu łączy się z przyswajaniem wiedzy
ogólnej. Rozczulenie budzą klasy malutkich, sześcio-siedmioletnich, początkujących baletnic w tiulowych spódniczkach, z włosami zebranymi w koczki, które na polecenie pani dzielnie stawiają pierwsze pas.

Uniwersytet

Miasto

20 lat ma Kazachski Narodowy Uniwersytet Sztuk w Astanie – jeden z czterech budynków to… klawiatura fortepianu w nadnaturalnym wymiarze, a mniejsza z dwóch sal
koncertowych nosi imię Fryderyka Chopina. To gigantyczny kompleks edukacyjny, gdzie nauka odbywa się niemal
od oseska do uzyskania… doktoratu. Szkoła prowadzi siedem programów artystycznej szkoły podstawowej i średniej, dziewięć colllege’u, 18 bachelor, 15 master i trzy PhD,
czyli doktoratu.

To wcale nie jest Dubaj, choć cele budowniczych obu
miast były zbliżone: olśnić, zachwycić, powalić – wielkością, innowacyjnością, niebanalnością rozwiązań architektonicznych. Obydwa też wyrosły w mniej sprzyjających
okolicznościach przyrody – Dubaj na piasku, a Astana na
stepie – i to w zaskakującym tempie, przy czym stolica Kazachstanu bije pierwsze miasto na głowę. Jej nowoczesna
wizja zrealizowana została przez pomysłodawcę – „Ojca
Narodu”, dzierżącego ster władzy już niemal 20 lat prezydenta Nazarbajewa – w mniej niż dekadę i jest konsekwentnie dalej realizowana. Gigantomania natomiast
w przypadku Astany mniej razi niż w środkowowschodnim emiracie. Owszem, budynki – zarówno użyteczności
publicznej, jak osiedlowe pną się górę, są masywne, potężne i… długie. Jednak, na co nie zwraca uwagi większość krytyków, motywy zdobnicze na fasadach czerpią
z kazachskiej, bogatej kultury. I to odróżnia astańskie blo-

Jedną część budynku zajmuje szkoła z internatem dla
uzdolnionych dzieci i młodzieży, tak połączona korytarzami z resztą budynku, że nie trzeba opuszczać wnętrz.
Przytulne dwu-trzyosobowe sypialnie mają standard dobrych trzech gwiazdek. W głównym holu szkoły króluje
prawdziwa jurta z kazachskich stepów – miejsce, gdzie
najchętniej dzieci spędzają przerwy. Całości dopełniają
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ki od chociażby naszych „bezpłciowych”, pudełkowych
apartamentowców „kubek w kubek” podobnych jeden
do drugiego. Natomiast każde osiedle w Astanie ma inny
design, budynki odmienną formę i kolorystykę, nie porażając przy tym pstrokacizną. Odległości między nimi są
tak duże, że nie ma szans nie tylko na podglądanie sąsiadów w oknie, ale niekiedy nawet ich lornetowanie. To
bez wątpienia komfort dla lokatorów, o jakim mieszkańcy
Warszawy i innych miast mogą sobie tylko pomarzyć. Na
parterach budynków nierzadkie są małe, prywatne galerie
sztuki – jak uzdolnieni okazują się Kazachowie w sztuce
rzeźby, kilimów, gobelinów, malarstwie!
W centrum biegnie szeroka promenada – Park Miejski
z kwiatowym kobiercem ciągnącym się przez środek.
Okalające go budynki kojarzą się z pięciogwiazdkowym
hotelem Atlantis the Palm na dubajskiej wyspie Palmowej. Jednak całość budzi reminiscencje architektury poprzedniej epoki. Wielkie, puste przestrzenie aż zachęcają
do defilad. Z daleka widać 15-metrową wieżę widokową
Bajterek, jedną z topowych atrakcji turystycznych obecną
na banknotach i w herbie Astany. Kształtem przypominającym drzewo z kulą między konarami nawiązuje do
kazachskiego mitu. Opowiada on o magicznym ptaku,
który złożył jajo pomiędzy konarami magicznej topoli
podtrzymującej niebo i tak narodziło się słońce. Dlatego
to właśnie słońce, symbol kosmosu i harmonii, błyszczy
na błękitnym niebie – tle flagi, a pod nim frunie orzeł

o rozpostartych skrzydłach. Stąd też niektórzy „nawiedzeni” przypinają Astanie łatkę stolicy okultyzmu ze względu
na spotykane tu i ówdzie wizerunki słońca, jednego z najważniejszych symboli masonerii. Potwierdzeniem tej teorii miałaby być Piramida, czyli Pałac Pokoju i Pojednania.
Niecodzienną, postmodernistyczną formę z pięciu kondygnacji trójkątów równobocznych, złożonych razem jak
pyraminx, wymyśliła pracownia Normana Fostera – tego
samego brytyjskiego architekta, który niemalże zmiażdżył
swoim Metropolitanem naszą Operę Narodową w Warszawie. Foster jest też zresztą autorem Bajterka oraz Chan
Szatyr, czyli „Namiotu Chana”, zbudowanego w kształcie
gigantycznego stożka największego w tej części świata
centrum handlowo-rozrywkowego ze sklepami na 23 tys.
m2. Wśród butików znajduje się polski Inglot z kosmetykami, który w ciągu 25 lat istnienia podbił już globalne
rynki od Montrealu i 5th Avenue w Nowym Jorku po Mall
of the Emirates w Dubaju.
Przepadam za przemyślaną, nowoczesną architekturą
tworzoną według szerszego, przemyślanego planu – tak
jak właśnie w Dubaju czy Astanie, dlatego spodobała
mi się kazachska stolica. Nie wydaje mi się sztuczna czy
wydumana, jest po prostu inna. Tę inność w niej właśnie
cenię, bo zafundowała mi masę zaskoczeń podczas zwiedzania. Zmusiła do intelektualnej zabawy w skojarzenia.
Najbardziej jednak zaimponowała mi przywiązaniem do
własnej sztuki i tradycji.
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P LA C E

ASTANA
“Going to Astana? It’s like in Dubai”, my friends tell me. To say that is a bit of an understatement.
Anna Kłossowska
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In its new image Astana is young just like the country whose capital it became in 1997 – six years after the Republic
of Kazakhstan became independent. Before it was renamed
Astana, which in the Kazakh language means a capital, the
city was known as Akmola and earlier, in 1824, as the Russian-built Akmolinsk fortress, the meeting point for caravans
travelling from Tashkent and Bukhara to the vast country of
tsars.
As Astana, it had to be worthy of the new state which, as
a result of the dissolution of the Soviet Union, has become
the world’s ninth largest country with an area of 2.7 million
square kilometres situated mostly in Central Asia between
the Russian Federation, Kyrgyzstan, Turkmenistan, Uzbekistan
and China. Thanks to the ambition of its authorities, in the
last decade Astana hosted events such as: the summit of the
states and heads of states of the Organization for Security
and Co-operation in Europe, Winter Asian Games and EXPO
2017. This is when the world finally noticed Astana.

Underneath the dome the long history of the current territory of Kazakhstan harmonises with the contemporary times,
because the latter would not exist without the former. The
Kazakhs like to stress it whenever they can – not only here.
On the ground floor visitors are welcomed by three EXPO
dolls in traditional folk costumes: Saule, Kuat and Moldir that
embody the solar energy, the green energy and water power
respectively, as the main theme of the Expo 2017 was “Future Energy”. Fast-moving escalators and quiet glass elevators take visitors up to the higher floors where they can see
the dreams of a young nation: talking and dancing robots,
hovercraft vehicles, very much like those in Star Wars, futuristic cities, planetary rovers – each and every one of them
powered by green energy. The multi-ethnic population of 18
million (including 100,000 Poles, descendants of the resettled) with a historic heritage that goes back to the Stone Age,
people who not long ago were nomads living in yurts, know
that they can’t afford to turn their backs on nature.

International Exposition

Opera

Even though the crowds that visit the Expo today are nowhere near as big as the crowds two years ago, the exposition
still makes a profound impression. The exposition, which takes up 25 hectares, catches the eye of visitors with a group,
or an estate, of steel and glass buildings in futuristic shapes
of different heights, which sparkle in the sun. The buildings
are connected by platforms and bridges with a subtlety that
makes it hard to believe that it could be obtained by using
concrete.
The wide pavements made of large square-shaped slabs are
bordered by green beds flooded with flowers arranged in
sophisticated patterns. A white spire sprouts upward like an
ancient Egyptian obelisk. A transparent glass statue of a spiral
shell-shaped nautilus, an order of cephalopods, stands next to
an openwork pavilion surrounded by beautiful wooden benches and tables. In the summer that’s where visitors can sit and
have a bite. From high above, the whole block with a huge
sphere in the middle looks like a spaceship. The sphere houses
expositions spread throughout eight floors – on the top floor
visitors can enjoy a panoramic view over the city marked with
... dots, because the acrylic glass is printed with small dots.

Who would have thought – neoclassicism in its purest form.
The realisation of the dreams of Andrea Palladio, an Italian
architect, who created his individual style inspired by ancient
architecture. The opera house in Astana brings to mind the
Greek Parthenon, because it very much resembles it. A row
of columns around a rectangular building, crowned with a
triangular tympanum and a quadriga on the top – galloping
horses like the ones on St Mark’s Basilica in Venice. It was
built only six years ago from a snow white marble at the request of President Nursultan Nazarbayev who co-authored
the project.
Inside the opera house there are vast halls with columns as
solid as those on the exterior, laid with marble tiles with colourful patterns that draw on the traditional Kazakh ornaments. The sides of the stairs that lead to the upper floor are
decorated with outstanding paintings of Kazakh landscape.
The acoustics inside the concert hall, featuring red plush seats and white boxes decorated with a golden pattern, are
one of the best in the world. The interiors bring to mind the
Vienna State Opera or Milan’s La Scala, only the hall is bigger. When you’re there, you wish you could see an opera.
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Especially when you hear artists singing a perfect bel canto
during a backstage rehearsal and the orchestra’s vibrant performance under the baton of a leading European conductor.
Many prominent groups from the Old World compare poorly
with them.

The University
The Kazakh National University of Arts in Astana turned 20
– one of its four buildings is shaped like a supersized piano
keyboard and the smaller of two concert halls is named after
Frederic Chopin. This enormous education complex educates students from their earliest years till... a doctorate! The
institution offers seven programmes under primary and secondary education, nine collage programmes, 18 Bachelor’s
programmes, 15 Master’s programmes and three PhD programmes.
One section of the building houses a boarding school for gifted children and teenagers, which is connected to the rest of
the building via a network of corridors so that no one has to
actually leave the building. The standard of the cosy bedrooms
is consistent with a three-star hotel. The main hall houses an
authentic yurt from Kazakh steppes – the favourite place of all
students during breaks. The icing on the cake are the impressive concert halls – the students who perform there become
accustomed to performing on the largest stages in the world.
The “all-in-one” premise seems to be a well-thought-out experiment, in which vocational training is combined with general
education. The sweetest thing are classes of little six- or seven-year-old ballet dancers in tulle dresses and hair in a bun, who
try to do their first pas under the guidance of their teacher.

The city
It’s not Dubai although the goal of the two cities is similar:
to impress, dazzle, amaze with the magnitude, innovativeness, originality of architectural solutions. Another thing that
the two cities have in common are the difficult conditions in
which they grew – Dubai on sand, Astana on a steppe – at
a surprisingly fast pace, and here the Kazakh city beats the
other town hands down. The modern vision of the city was
turned into reality by the country’s ‘founding father’, President Nazarbayev who has remained in office for nearly 20
years, in less than a decade and it has been consistently followed to this day. Gigantomania is less striking in Astana than
it is in the Emirates. There’s no denying that the public and
residential buildings are tall, massive and... long. But most
critics overlook the fact that their facades include motifs that
draw on the rich Kazakh culture. And that’s what makes the
blocks in Astana different from our nondescript apartment
buildings that all look exactly the same. Meanwhile, in Astana

each housing estate has its distinctive design, the buildings
are different in form and colours without unnecessary exaggeration. The distance in between buildings is sufficient to
prevent neighbours from spying on one another, even with
binoculars. The residents of Warsaw and other cities can only
dream about such luxury! In many of those buildings the ground floor is occupied by private art galleries – the Kazakhs
have exceptional talent for sculpture, kilim making, tapestry
and painting.
The city centre is traversed by a wide promenade – an urban
park with a carpet of flowers that stretches in the middle of
it. The buildings around bring to mind the five-star Atlantis
the Palm Hotel situated on the Palm archipelago in Dubai.
Nonetheless, the whole composition evokes memories of
the architecture of past ages. The vast empty space seems
perfect for parades. From afar you’ll see the Bayterek Tower
which measures 105 metres and ranks among the top tourist
attractions displayed on banknotes and in the coat of arms
of Astana. The shape of a tree with a sphere in the crevice
between branches refers to a Kazakh folktale. It’s about a
magic bird that laid its egg in the branches of the magic poplar tree that supported the sky thus giving birth to the sun.
That’s why the flag of Kazakhstan has a sun, the symbol of
the space and harmony, centred on a sky blue background
with a soaring eagle below it. Some ‘fanatics’ go as far as
to call Astana the capital of occult due to the presence of
images of sun, one of the most important symbols of freemasonry, throughout the city. The Palace of Peace and Reconciliation, or the Pyramid, allegedly confirms that theory.
The unusual postmodern structure made up of five storeys
of equilateral triangles that together form a Pyraminx was
designed by Norman Foster and Partners, the British architect who nearly crushed the Polish National Opera in Warsaw
with his Metropolitan. Foster is also the designer behind the
Bayterek Tower and Khan Shatyr, meaning “Royal Marquee”,
the largest entertainment centre in this part of the world with
shops covering 23,000 square metres of its area. Among the
shops located inside the building there’s a Polish brand, Inglot, which in the last 25 years has been winning customers
in Montreal, in the 5th Avenue in New York City and in the
Mall of the Emirates in Dubai.
I’m all for well-thought-out modern architecture developed
according to a carefully formulated plan – just like in Dubai
and Astana, and that’s why I really liked the Kazakh capital.
For me it’s neither fake nor exaggerated, it’s simply different.
And that’s what I liked the most about it, because I was surprised every step of the way on my trip. It forced me to exercise my mind. But the most impressive thing about this city is
its attachment to the local art and traditions.
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GRAJEWO MLEKIEM PŁYNĄCE / GRAJEWO: THE LAND OF MILK
Wydoić krowę, poznać Drogę Mleka, odwiedzić PRL-owski bar mleczny i świetnie się bawić
– wpadnijcie do Muzeum Mleka w Grajewie!
Łączy naukę z zabawą, jest nowoczesne, interaktywne, kolorowe,
pełne niespodzianek. Nuda nam tu nie grozi, bo co chwila jesteśmy zaskakiwani; a to prezentacją z multimedialnych tablic, a to
mappingiem (ruchome obrazy świetlne), a to doświadczeniami
w laboratorium. Można odwiedzić bar mleczny z czasów PRL-u,
poznać karierę mleka i ciekawostki z nim związane, przenieść się
do wiejskiej zagrody, a nawet… wydoić krowę.
Do tego dźwięki, obrazy, zagadki, gry multimedialne i zręcznościowe, kartki z przepisami (będą pożyteczną pamiątką), fragmenty
komedii polskich, filmy edukacyjne, teledyski dla najmłodszych (oczywiście z krówką lub mlekiem w roli głównej), spotkania, warsztaty. Dodatkowo zwiedzający mogą
otrzymać drobny upominek po
rozwiązaniu quizu. Warto przyjechać do Grajewa, by odbyć
tu niezwykłą podróż w czasie
i przestrzeni z kroplą mleka
w tle. To jedyne takie muzeum
w Polsce.
Muzeum zostało uhonorowane
kilkoma nagrodami, m.in. Certyfikatem Specjalnym Polskiej Organizacji Turystycznej za Najlepszy Produkt Turystyczny 2018 r.

Milk a cow, learn about the
Milk Way, visit a communist
era bar and have a great
time at the Milk Museum
in Grajewo!
The museum combines
fun and learning, it’s modern, interactive, colourful
and filled with surprises. Visitors never get bored here, because
they’re constantly surprised by new things:
a multimedia presentation, mapping (projection of images in
motion), experiments at the laboratory. Visit a communist era
bar and learn interesting facts and history of milk or find yourself on a farm and … milk a cow!
Other attractions? Sounds, images, puzzles, multimedia and
arcade games, recipes (a useful souvenir), excerpts from Polish
comedy films, educational films, music videos for the youngest
visitors (naturally with cows and milk in leading roles), meetings,
workshops. In addition, after solving a quiz visitors may receive
a small gift. Visit Grajewo and go on a journey in time with
a drop of milk in the background. The museum is the only one
of its kind in Poland.
The museum received a number of awards, e.g. the Special Certificate of the Polish Tourist Organisation for 2018 Best Tourist
Product.

Centrum Tradycji Mleczarstwa – Muzeum Mleka w Grajewie
ul. Konstytucji 3 Maja 36, 19-200 Grajewo, tel. 86 262-10-67
biuro@muzeummleka.pl, www.muzeummleka.pl
Muzeum jest czynne codziennie w godz. 1000-1800

a  w a l k  th r o u g h . . .
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THE MUSEUM OF MAZOVIAN COUNTRYSIDE IN SIERPC

– A PLACE FILLED WITH WONDERS
More or less halfway between Warsaw and Toruń, there’s
a charming little place that is worth a visit – the Museum of Mazovian Countryside in Sierpc. An example of a harmonious combination of history and traditions with modern day needs. It’s full
of charm and soul.

Fot. D Krześniak

tują obrzędowość wsi i tradycyjne zajęcia
jej mieszkańców. Pokazy prowadzone są
z użyciem autentycznych sprzętów, maszyn i narzędzi. Odbywają się w izbach
chłopskich, budynkach gospodarczych i na
polach, często z udziałem publiczności. Imprezy urozmaicają koncerty zespołów folklorystycznych i kapel oraz kiermasze.

MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ W SIERPCU

– MIEJSCE NIEZWYKŁE…

Sierpeckie Muzeum to usytuowany w centrum miasta
ratusz pochodzący z XIX wieku, Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu, a także malowniczo położony skansen.
Każdy, kto przekroczy gościnne progi skansenu, może
podziwiać dziesięć zagród chłopskich, stanowiących
wizytówkę ludowego budownictwa z przełomu XIX i XX
wieku, kuźnię, wiatrak, kaplicę, XVIII-wieczny kościół
oraz dwa dwory ziemiańskie. Wiejski klimat podkreślają także przydrożne kapliczki, studnie, gołębniki, piwnice i pasieki. W ogródkach kwiatowych i warzywnych,
w sadach i na polach między zagrodami uprawiane są
dawne odmiany kwiatów, ziół, warzyw, owoców i zbóż.
Choć jest to muzeum – wnętrza sprawiają wrażenie zamieszkanych. W oknach nietrudno zauważyć doniczki
z pelargoniami, a w zagrodach i na pastwiskach żywe
76

zwierzęta. To wszystko sprawia, ze muzealna wieś tętni życiem. Wyposażenie chałup wiejskich oraz wygląd
samych zagród ukazuje zróżnicowanie majątkowe ich
właścicieli. Obok mieszkań zamożnych znajdują się
chałupy ubogie, wyposażone tylko w najbardziej niezbędne sprzęty.
Wiosna, lato, jesień, zima … Tutaj każda pora roku ma
swój urok, a piękno każdej z nich podkreślają ciekawe
wystawy: Wielkanoc na Mazowszu, Rok polski w tradycyjnych zajęciach codziennych, Boże Narodzenie na
Mazowszu, a także sezonowe imprezy plenerowe: Niedziela Palmowa, Gry i zabawy wielkanocne, Gotowanie na polanie, Niedziele w skansenie, Dzień Dziecka,
Miodobranie, Żniwa czy też Wykopki. Imprezy prezen-
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Fot. D Krześniak

Podróżując z Warszawy do Torunia, mniej więcej w połowie drogi mija się niezwykle
urokliwe miejsce – Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Jest ono przykładem
harmonijnego połączenia historii i tradycji z wymogami współczesności.
Ma niespotykany czar, wyjątkowy urok, a przede wszystkim duszę.

Muzeum Wsi Mazowieckiej jest miejscem,
które tętni życiem i wciąż się rozwija. Na
terenie muzeum funkcjonuje nowoczesny
kompleks Hotel Skansen Coference&SPA,
stanowiący znakomite miejsce spotkań
biznesowych lub pobytów rodzinnych.
Miejsce, w którym nowoczesne formy rekreacji i wypoczynku łączą się z promocją
dziedzictwa kulturowego. Można spędzić
tu weekend lub zatrzymać się na dłużej.
Skansen w Sierpcu to wymarzone miejsce
na odpoczynek, wyciszenie, oderwanie od
codziennych spraw. To miejsce pełne uroku, tętniące życiem, emanujące historią
i folklorem.
Więcej na: www.mwmskansen.pl,
www.hotelskansen.pl

The museum in Sierpc comprises a town hall that dates back to the 19th
century, the Museum of the Small Town in Bieżuń and an outdoor museum
in a picturesque location. Anyone who crosses the threshold of the outdoor museum will be welcomed with ten peasant farmhouses, a showpiece
of folk architecture from the turn of the 19th and 20th century, a forge,
a windmill, a chapel, an 18th-century church and two landowner houses.
The rural character is emphasised by roadside chapels, wells, pigeon aviaries, basements and bee yards. The flower beds and vegetable gardens,
orchards and fields are filled with traditional species of flowers, herbs, vegetables, fruit and cereals. Although it’s a museum, the interior looks as if
people still lived there. Pots with geraniums adorn the windows and live
animals roam around the farm and pastures. With all that, the museum
village is vibrant with life. The furnishings inside the cottages and the appearance of the farms expose the differences in financial standing of their
inhabitants. Next to wealthy residences, there are simple houses equipped
with only the most rudimentary things.
Spring, summer, autumn, winter ... This place has its charm all year round
and its beauty is emphasised through dedicated exhibitions: Easter in Mazovia, A year in Poland through traditional day-to-day work, Christmas in
Mazovia, and seasonal outdoor events: Palm Sunday, Easter Games, Cooking on a Clearing, Sundays at the Outdoor Museum, Children’s Day, Honey
Harvesting, Harvest and Potato Harvesting. The events reflect the rural
customs and traditional routines of the country people. The shows feature authentic devices, machinery and tools. They are held inside peasants’
chambers, farm buildings or in the fields and often engage the audience.
The events include fair markets and concerts of folk groups.
The Museum of the Mazovian Countryside is vibrant with life and continues to develop. The area of the museum houses a modern Hotel Skansen
Coference&SPA, which is an excellent location for a business meeting or
a family vacation. Here, the latest forms of recreation and relaxation intertwine with the promotion of cultural heritage. Guests can stay here just for
the weekend or for longer.
The outdoor museum in Sierpc is a dream destination for those who need
to relax, calm their nerves and get away from the reality of daily life. It’s
charming, vibrant, full of history and folklore.
Find out more at: www.mwmskansen.pl, www.hotelskansen.pl
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NAJSTARSZE POLSKIE MUZEUM REGIONALNE
Muzeum Mazowieckie w Płocku, ul. Tumska 8, 09-402 Płock, tel. +48 24 364 70 70, www.muzeumplock.eu

Muzeum Mazowieckie w Płocku to najstarsze polskie muzeum powstałe z inicjatywy
społecznej. Utworzono je w 1821 roku. Renoma tutejszych zbiorów znana jest w całej
Polsce i sięga również daleko poza jej granice.

„MUZEUM SECESJI”

POZOSTAŁE EKSPOZYCJE

Nazwano je tak ze względu na największą ekspozycję poświęconą sztuce i rzemiosłu z przełomu XIX i XX wieku, obejmującą
niezwykle wartościową kolekcję o randze europejskiej. Jej niepowtarzalność podkreśla fakt, że zbiory umieszczone zostały
w zaadaptowanej kamienicy secesyjnej, stanowiącej symbol
kultury mieszczańskiej ówczesnej społeczności. Na dwóch
pierwszych piętrach zwiedzający mogą obejrzeć aranżację
wnętrz domów mieszczańskich z charakterystycznym układem
poszczególnych pomieszczeń. Na piętrach 3. i 4. znajdują się
galerie malarstwa i rzeźby okresu Młodej Polski, galeria szkła
i ceramiki oraz galeria rzemiosła artystycznego – metal, medalierstwo, biżuteria secesyjna. Ekspozycja posiada znaczące
walory edukacyjne ze względu na charakterystyczne rozmieszenie obiektów we wnętrzach, z którymi zwiedzający stykają
się niemal bezpośrednio. Wchodząc do pomieszczeń i oglądając obiekty z bliska, bez pośrednictwa gablot, mogą wyraźnie
odczuć klimat epoki.

Dodatkowo można też zwiedzić nowocześnie zaaranżowaną wystawę „X Wieków Płocka. Płock w przestrzeni kulturowej Mazowsza,
Polski, Europy” przedstawiającą 1000 lat bogatej historii miasta Płocka. Imponujący element ekspozycji stanowi makieta Płocka z około
1800 r. o powierzchni 40 m2 i towarzyszące jej światła i dźwięk. Jest
to jedna z największych i najbardziej unikatowych makiet prezentowanych w polskich muzeach. Na terenie miasta znajdują się dwa oddziały Muzeum Mazowieckiego w Płocku – Muzeum Żydów Mazowieckich, mieszczące się w budynku małej synagogi, oraz Spichlerz,
w którym zaprezentowano dwie wystawy etnograficzne w nowoczesnej aranżacji – „Kultura Mazowsza w ludowej wizji świata” oraz
„Sztuka Dalekiego Wschodu. Płockie skarby buddyjskiej Azji”, a także
galeria rzeźby i malarstwa Bolesława Biegasa.

KOLEKCJA ART DÉCO
Obok secesji znajduje się tu również imponująca kolekcja art
déco, licząca ponad 1500 muzealiów, spośród których wyróżnić
można prace malarskie (m.in. „Martwą naturę” Tamary Łempickiej, „Zaloty” Zofii Stryjeńskiej) i graficzne, rzemiosło artystyczne, ponad 20 kompletów unikatowych mebli, kolekcję mody –
stroje i akcesoria – oraz biżuterii.

NIE TYLKO PŁOCK…
Muzeum Mazowieckie posiada także swoje oddziały poza Płockiem: Muzeum Wisły Środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej w Wyszogrodzie, które posiada eksponaty archeologiczne, m.in. naczynia, broń, monety oraz militaria związane z bitwą nad Bzurą,
a także Skansen Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie
Polskim, który poświęcony jest kulturze olęndrów. Tu zwiedzać
można Langhoff (typowy dla olęnderskiej zabudowy budynek
łączący część mieszkalną ze stodołą i oborą) z Kępy Karolińskiej,
Langhoff z Białobrzegów, Dom Polski, kościół ewangelicko-augsburski oraz szkołę, powidlarnię i cmentarz.
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Fot. U.M. Tomaszów Mazowiecki

Marconi, z pochodzenia Włoch, a z wyboru warszawiak. Kościół
wzniesiono w latach 1862-64, a dwie dekady później rozbudowano.

Z Polonusem do Tomaszowa
„A może byśmy tak, najmilszy, wpadli na dzień do Tomaszowa...”,
śpiewała Ewa Demarczyk wiersz Tuwima „Przy okrągłym stole”. Teraz,
gdy Polonus otworzył stałe połączenia autobusowe z Warszawy
do Tomaszowa Mazowieckiego, w każdej chwili jest to możliwe.
Paweł Wroński
Muzą poety była tomaszowianka, Stefania Marchwiówna. To właśnie dla niej Tuwim pisał najpiękniejsze erotyki. Co prawda, puryści
historyczni twierdzą, że romantyczne chwile zakochana para spędzała w pobliskim Inowłodzu, a Tomaszów w strofach wiersza to
tylko poetycki zabieg, ale po co drążyć temat i obalać mit!
Tomaszów Mazowiecki rozwinął się szybko w XIX wieku, z rolniczej osady przekształcił się w przemysłowe miasteczko. Dziś
jest malowniczym, dynamicznie rozwijającym się miastem,
wygodnym dla mieszkańców i atrakcyjnym dla przybyszów.
Można w Tomaszowie spędzić przyjemnie dzień czy dwa,
spacerując pośród pięknie odrestaurowanych kamienic, podziwiając kościoły, ratusz i otoczony parkiem pałac hrabiego
Ostrowskiego zamieniony dziś na muzeum. O  zachowanie
wielokulturowego dziedzictwa Tomaszowa dba powołana
pod auspicjami miejskiego samorządu Fundacja Pasaże Pamięci. I chociaż zabytkowe obiekty nie są w Tomaszowie
stare, to jednak – jak przystało na miasto o przemysłowej
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genezie – odzwierciedlają jego mozaikową pod względem
kulturowym i religijnym przeszłość.
Najstarszym zabytkiem jest drewniany kościół parafialny św.
Marcina. Powstał jeszcze w epoce przedprzemysłowej, w 1746
roku i jest ewenementem pośród młodszych o ponad sto lat
murowanych świątyń. Ponieważ kapitał, który legł u podstaw
rozwoju miasteczka skumulowany był w rękach niemieckich
i żydowskich, najstarszą murowaną świątynią jest klasycystyczny kościół ewangelicki św. Trójcy, wzniesiony w latach 1823-29.
Ciekawą architekturą konkurują z nim: neogotycki ewangelicko-augsburski kościół Zbawiciela z lat 189-1902, którego wnętrze
zdobi cenny obraz pędzla Wojciecha Gersona „Spotkanie Zmartwychwstałego z Marią Magdaleną”, namalowany w 1900 roku
oraz neorenesansowy rzymskokatolicki kościół św. Antoniego
Padewskiego. Ten ostatni do złudzenia przypomina warszawską
świątynię z placu Grzybowskiego. Nic dziwnego, zaprojektował
go ten sam, wzięty w II połowie XIX wieku architekt, Antoni
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Obrazu miasteczka dopełniają efektowne budowle świeckie,
z dawnymi jatkami, czyli halą targową na czele. Zbudowano je
w latach 1830-37, jako jeden z pierwszych obiektów użyteczności publicznej po nadaniu Tomaszowowi praw miejskich.
Szczególnie wysmakowane są pałacyki i kamienice wznoszone
na przełomie stuleci przez najbogatsze rody fabrykanckie, takie
jak: kamienica rodziny Knothe czy kamienica Szepsa. Wyrafinowaną architekturą z okresu międzywojennego cieszą oczy: miejski ratusz oraz gmach Banku Polskiego, w którym również dziś
ma siedzibę instytucja kapitałowa. Ozdobą miasteczka jest Pałac
Ostrowskich, romantyczna letnia rezydencja hrabiego Antoniego Ostrowskiego.
Jednak Tomaszów nie jest zwrócony jedynie ku przeszłości. Tętnią życiem „Arkady” – galeria, w której eksponują swoje dzieła,
głównie obrazy i biżuterię współcześni artyści. W „Arkadach”
odbywają się także ciekawe spotkania i koncerty, a na co dzień
działa przyjemna, kameralna kawiarnia. Tomaszów może poszczycić się także położoną nad Pilicą Areną Lodową, czyli pierwszym w Polsce całorocznym torem łyżwiarskim do uprawiania
łyżwiarstwa szybkiego, łyżwiarstwa figurowego, hokeja, short
tracku i wrotkarstwa.
Na liście ciekawych tomaszowskich obiektów trzeba także umieścić eklektyczny pałacyk z 1903 roku wzniesiony przez wybitnego społecznika i lekarza, doktora Jana Serafina Rodego. Dziś
mieści się w nim Urząd Stanu Cywilnego. Jak widać, romantyczną wycieczkę do Tomaszowa można sfinalizować węzłami
małżeńskimi. A  takiej możliwości nie przewidział nawet Julian
Tuwim, zakochany przecież bez reszty w pannie z Tomaszowa.
Więcej o Tomaszowie w oficjalnym portalu miasta:
http://www.kochamtomaszow.pl/
Autokary Polonusa mają stałe kursy na trasie Warszawa – Tomaszów Mazowiecki. Ze stolicy do Tomaszowa odjeżdżają cztery
razy dziennie z Dworca Autobusowego Warszawa Zachodnia,
o godzinach: 730, 12:45, 1615 oraz o 1800. Czas podróży wynosi
1 godzinę 45 minut. W trasę powrotną wyruszają o godzinach:
542, 932, 1542 oraz 18:22. Przystanki na trasie to Babsk i Rawa Mazowiecka. Godna uwagi jest także atrakcyjna cena biletów – już
od 15 zł. Uruchomienie tej linii jest odpowiedzią przewoźnika na
głosy pasażerów, zgłaszających potrzebę utworzenia komfortowego połączenia autokarowego z dogodnym rozkładem jazdy.
https://pkspolonus.pl/

With Polonus
to Tomaszów
“Why don’t we go to Tomaszów for one
day, my dear…” Ewa Demarczyk sang a
poem by Tuwim entitled „Przy okrągłym
stole” (At the round table). Now, when
Polonus introduced permanent coach
connections from Warsaw to Tomaszów
Mazowiecki, it is possible at any time.
Paweł Wroński
The poet’s muse was a lady from Tomaszów, Stefania Marchwiówna. Tuwim wrote the most beautiful erotics for her. However, historical purists say that the couple in love spent their
romantic moments in nearby Inowłódz, and Tomaszów in the
stanzas of the poem is just a poetic procedure, but why concentrate on this and refute the myth!
Tomaszów Mazowiecki developed quickly in the 19th century;
from an agricultural settlement it transformed into an industrial
town. Today it is a picturesque, dynamically developing town,
convenient for its residents and attractive for newcomers. You
can spend a pleasant day or two in Tomaszów, strolling among
beautifully restored tenement houses, admiring churches, the
town hall and the palace of Count Ostrowski, turned into a
museum, surrounded by a park. The Pasaże Pamięci Foundation
established under the auspices of municipal government cares
for the preservation of Tomaszów’s multicultural heritage. And
although historical objects in Tomaszów are not old, they - as for
a city with an industrial genesis - reflect its cultural and religious
mosaic past.
The oldest monument is the wooden parish church of St. Martin.
It was erected in the pre-industrial era, in 1746, and is a phenomenon among brick temples younger by over a hundred years.
Because the capital, which lay at the foundation of the development of the town, was amassed in German and Jewish hands,
the oldest brick temple is the classicist Evangelical church of St.
Trinity, built in 1823-29. The following churches compete with
it thanks to their interesting architecture: neogothic Evangelical-Augsburg Church of the Savior from 1897-1902, the interior of
which is decorated with a valuable painting by Wojciech Gerson
“Meeting of the Risen Man and Mary Magdalene”, painted in
1900 and the neo-Renaissance Roman Catholic church of St.
Antoni Padewski. The latter is similar to the Warsaw temple at
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Polonus pasażerom!

Polecamy Trzy akcje promocyjne
Fot. U.M. Tomaszów Mazowiecki

Paweł Wroński

Grzybowski Square. No wonder, it was designed by the same –
very popular in the second half of the 19th century - architect
Antoni Marconi, from Italy by origin, and from Warsaw by choice. The church was built in 1862-64, and two decades later it
was expanded.
The image of the town is complemented by impressive secular
buildings, with former jatki, i.e. the market hall. They were built
in the years 1830-37, as one of the first public facilities after
Tomaszów was awarded municipal rights. The palaces and tenement houses erected at the turn of the centuries by the richest
manufactory families, such as the tenement house of the Knothe
family or the Szepsa tenement house, are particularly tasteful.
The sophisticated architecture of the interwar period is pleasant
for the eyes: the town hall and the building of the Bank of Poland, in which the capital institution is also established today.
The Ostrowski Palace, a romantic summer residence of count
Antoni Ostrowski, constitutes a decoration of the town.

be finalized with marriage ties. And even Julian Tuwim did not
foresee such a possibility, even though he was madly in love with
a Miss from Tomaszów.
More about Tomaszów on the official town website:
http://www.kochamtomaszow.pl/
Polonus offers permanent passenger transportation on the route
from Warsaw to Tomaszów Mazowiecki. From the capital city to
Tomaszów coaches depart from the West Warsaw Bus Station
four times a day at: 730, 1245, 1615 and 1800. Travel time is 1 hour
45 minutes. The return connections are scheduled for: 542, 932,
1542 and 1822. Stops along the route include Babsk and Rawa
Mazowiecka. The attractive ticket price starting at 15 PLN is also
worth highlighting. Launching of this connection is a response
of the carrier to passengers’ requests reporting the need for a
comfortable coach connection with a convenient schedule.
https://pkspolonus.pl/

Ceny biletów są zawsze wyważone, a częste promocje zachęcają
dodatkowo do korzystania z gęstej sieci połączeń oferowanych
przez firmę na krajowych trasach. Polonus aktywnie uczestniczy
w kolejnej edycji ogólnokrajowego programu Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) – „Polska – zobacz więcej – weekend za
pół ceny”. Akcja będzie trwać dniach 15-17 marca 2019 roku.
Polonus jest drugim obok PKP IC kluczowym partnerem programu i na czas akcji wprowadza oczywiście promocyjne ceny na
przejazdy wszystkimi swoimi liniami: 50% tańsze bilety krajowe
(https://polskazobaczwiecej.pl/).
Polonus prowadzi także własną akcję promocyjną – bilety tańsze
do 70%. To także kolejna edycja dorocznego programu Polonusa skierowanego do pasażerów podróżujących zimową porą.
Akcja potrwa do 17 kwietnia 2019 roku. Wybierając się na zimowy wypoczynek, trzeba spróbować szczęścia i rezerwować
bilety poprzez platformy: www.pkspolonus.pl oraz www.PolonusPartner.pl. Równolegle Polonus wraca z kolejną własną akcją
promocyjną Tanie Powroty. Korzystający z niej pasażerowie będą
płacić za bilet powrotny 30% taniej. Bilety w atrakcyjnych cenach zostały udostępnione zarówno na liniach dłuższych, m.in.
do Koszalina w cenie od 29 zł czy Kudowy-Zdroju – już od 40 zł,
jak i krótszych m.in. na nowo otwartej trasie do Tomaszowa Mazowieckiego – od 15 zł. Dzięki nowej promocji podróż z Warszawy do takich miast, jak Olsztyn, Mrągowo czy Tarnobrzeg może
kosztować od 10 zł.

Bilety w promocyjnych cenach dostępne są w sprzedaży internetowej i obowiązują na wybranych liniach. Warto się spieszyć z
zakupem, ponieważ pula jest ograniczona, a więc kto pierwszy,
ten lepszy! https://pkspolonus.pl/aktualnosci/promocje/556-zimowe-promo-podrozowanie-z-polkiem-do-70
Kolejną nowinką z promocyjnej puli Polonusa są tańsze bilety
przy skorzystaniu z metody płatności VISA Checkout. Na stronach www.pkspolonus.pl oraz www.PolonusPartner.pl czeka
na zainteresowanych promocją aż 10 tys. takich biletów. Akcja
trwa od 17 stycznia do 30 kwietnia 2019 roku. Aby skorzystać z
rabatu, należy założyć konto użytkownika portalu sprzedażowego Polonus lub Polonus Partner i nabyć bilety na podróż objętą
promocją, płacąc z Visa Checkout. Po dodaniu zakupów do koszyka cena każdego z dwóch pierwszych biletów, zmniejszona
zostanie maksymalnie o 10 zł. Ten rodzaj płatności umożliwia
podpięcie karty płatniczej na stałe, dzięki czemu przyszłe zakupy
internetowe będą jeszcze szybsze i wygodniejsze niż obecnie.
Ta niezwykle atrakcyjna oferta polega na obniżeniu ceny biletu
o maksymalnie 10 zł na podróże z narodowym przewoźnikiem
Polonus oraz z firmami zrzeszonymi w sieci Polonus Partner, czyli: Neobus, PKS Elbląg, Garden Express oraz AlbatrosBus. https://
pkspolonus.pl/aktualnosci/promocje/551-10-000-biletowdo-10-zl-taniej-z-visa-checkout-polonus-partner-rozpoczynawspolprace-z-visa

However, Tomaszów does not just dwell in the past. “Arkady” is
a vibrant gallery - a gallery in which modern artists display their
works, mainly paintings and jewelry. In “Arkady” also interesting
meetings and concerts take place, and a pleasant, cozy café
operates every day. Tomaszów can also boast of Arena Lodowa
(Ice Arena) located on the Pilica River, which is the first ever ice-skating circuit in Poland for fast speed skating, figure skating,
ice hockey, short track and roller skating.
The list of interesting buildings in Tomaszów must also include
an eclectic palace from 1903 erected by an outstanding social
activist and doctor, dr. Jan Serafin Rode. Today, it houses the
Registry Office. As one can see, a romantic trip to Tomaszów can
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Polonus for its passengers!

We recommend three promotional campaigns
Paweł Wroński
Polonus actively participates in another edition of the nationwide program of the Polish Tourist Organization (POT) – “Poland - see more - weekend for half price”. The campaign will
last from the 15-17th of March 2019. Polonus is the second,
next to PKP IC, key partner of the program, and for the duration
of the campaign, it obviously introduces promotional prices
for journeys along all its routes: 50% cheaper domestic tickets.
(https://polskazobaczwiecej.pl/).
Polonus is also carrying out its own promotional campaign –
tickets cheaper up to 70%. This is also another edition of the
annual program of Polonus addressed at passengers who travel
in winter. The campaign will last until April 17, 2019. Going
on winter holidays, you should try your luck and book tickets
through: www.pkspolonus.pl and www.PolonusPartner.pl.
At the same time, Polonus returns with another promotional
campaign - Cheap Returns. Passengers taking advantage of
the campaign will pay 30% less for the return ticket. Tickets
at attractive prices have been made available on longer routes,
among others to Koszalin for 29 PLN or Kudowa Zdrój – starting from 40 PLN, and on shorter routes, among others on a
newly opened route to Tomaszów Mazowiecki – starting from
15 PLN. Thanks to this new offer, the journey from Warsaw to
cities, such as Olsztyn, Mrągowo or Tarnobrzeg may cost starting from 10 PLN.
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Tickets at promotional prices are available online and can be
purchased for selected routes. It is worth not postponing your
purchases, as the pool is limited, so first in, best dressed!
https://pkspolonus.pl/aktualnosci/promocje/556-zimowe-promo-podrozowanie-z-polkiem-do-70
More news from the promotional pool of Polonus include
cheaper tickets when using the VISA Checkout payment method. On www.pkspolonus.pl and www.PolonusPartner.pl there
are up to 10,000 such tickets available. The campaign lasts from
the 17th of January to the 30th of April 2019. To take advantage
of the discount, create a user account on the sales website of
Polonus or Polonus Partner and purchase tickets for a route covered by the promotion paying through Visa Checkout. After adding your purchases to the cart, the price of each of the first two
tickets will be reduced by maximally 10 PLN. This type of payment
allows you to link you card permanently, thanks to which future
online purchases will be quicker and more comfortable. This
exceptionally attractive offer involves ticket price reductions by
maximally 10 PLN for journeys with the Polonus national carrier
and with companies affiliated in the Polonus Partner network, i.e.
Neobus, PKS Elbląg, Garden Express and AlbatrosBus.
https://pkspolonus.pl/aktualnosci/promocje/551-10-000-biletow-do-10-zl-taniej-z-visa-checkout-polonus-partner-rozpoczyna-wspolprace-z-visa
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ul. Słoneczna 90, 26-110 Skarżysko-Kamienna
woj. świętokrzyskie, Polska
E-mail: muzeum@muzeum.biz
Telefon: 48 41 25 20 231
48 41 26 21 587
http://muzeum.skarzysko.pl

Odwiedzając Góry Świętokrzyskie warto, zaplanować wizytę w Muzeum im. Orła Białego w SkarżyskuKamiennej. Położone nad malowniczym Zalewem Rejów, należy do jednych z najciekawszych miejsc nie tylko
w naszym regionie, ale także w Polsce. Spacerując po ekspozycji plenerowej możemy poznać uzbrojenie Wojska
Polskiego z okresu zimnej wojny. Posiadamy 130 eksponatów: czołgi, samoloty, transportery opancerzone,
artylerię lufową i rakietową. Unikatem jest kuter torpedowy ORP „Odważny”, który do 1986 roku pływał po
Morzu Bałtyckim pod banderą polskiej Marynarki Wojennej.
Da turystów udostępnione jest wnętrze samolotu transportowego Ił-14. Można wejść, zasiąść za sterami
i wyobrazić sobie skomplikowaną pracę pilotów. Muzeum jest czynne 7 dni w tygodniu, a w sezonie od maja
do września zapraszamy od 800 do 2000. Istnieje możliwość zwiedzania z przewodnikiem oraz wcześniejszej
rezerwacji.

STAŁY DODATEK MAZOWIECKIEGO
PORTU LOTNICZEGO WARSZAWA-MODLIN
Regular SECTION of WARSAW-MODLIN
MAZOVIAN AIRPORT

Muzeum mieści się w zabytkowym budynku Huty „Rejów z XIX w. Ekspozycja Plenerowa zaliczana jest do
największych w Polsce kolekcji uzbrojenia ciężkiego z okresu od II wojny światowej. Unikatowym w skali kraju
eksponatem jest kuter torpedowy ORP „Odważny”. Dzięki platformie widokowej, z jego pokładu możemy
obejrzeć zgromadzone eksponaty. Zapraszamy do samolotu Ił-14, można zasiąść za sterami w kokpicie.
Zapraszamy do Budynku Wystaw w którym zgromadzona została broń używana przez żołnierza polskiego
w XIX w.
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Modlin

YOUR WINDOW ON THE WORLD
From Kiev to Faro, from Oslo to Trapani. Modlin Airport, which is Ryanair’s
key airport base in Poland, offers flights to more than 50 destinations in Europe.
Paweł Wroński

Modlin

lotnicze okno na świat
Od Kijowa po Faro, od Oslo po Trapani. Z modlińskiego lotniska,
które jest kluczową polską bazą Ryanair, możemy wyruszać
w ponad 50 atrakcyjnych europejskich kierunkach.
Paweł Wroński
3 kwietnia 2019 roku odbędzie się inauguracyjny lot
na nowej bezpośredniej trasie, uruchamianej przez
słynne tanie linie lotnicze – do Francji, a konkretnie
na Lazurowe Wybrzeże, do Marsylii. Rodzina obsługiwanych kierunków powiększy się po raz kolejny. Loty
będą realizowane 2 razy w tygodniu (w środy i w niedziele). Ponadto, ponieważ lato już za pasem, a większość z nas planuje z wyprzedzeniem urlopy, Ryanair
przywraca do rozkładu sezonowe przeloty w tak po-

pularnych kierunkach, jak: Glasgow, Faro, Piza, Korfu,
Chania, Pescara, Burgas i Rimini. Również atrakcyjne
z wypoczynkowego punktu widzenia są pozaeuropejskie docelowe lotniska Ryanair na Teneryfie i w Ammanie. Szczegółowe informacje na temat pełnego
rozkładu lotów będą dostępne już wkrótce na portalu
modlińskiego lotniska:
www.modlinairport.pl.

On 3 April 2019 the popular low-cost airline will inaugurate direct flights to the French Riviera, more
precisely to Marseille. The airline once again adds
a new route to its schedule. The flights will be operated twice weekly (on Wednesdays and Sundays). In
addition, as the summer is getting closer and closer
and many of us start to plan our holiday, Ryanair is

resuming its seasonal service to popular destinations
such as Glasgow, Faro, Pisa, Corfu, Chania, Pescara,
Burgas and Rimini. Ryanair’s attractive non-European
destinations for holidaymakers include: Tenerife, and
Amman. More information about the flight schedule
will be soon available on the airport’s website:
www.modlinairport.pl
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Fenomen Marsylii
Miasto flankujące Lazurowe Wybrzeże kojarzymy z Marsylianką. Słusznie, bo właśnie w tym śródziemnomorskim porcie narodziła się pieśń, która stała się hymnem Francji.
Paweł Wroński
Marsylia ma swój niepowtarzalny mozaikowy klimat,
przepiękne otoczenie i wyrafinowaną kuchnię. To jedno z największych miast we Francji z ruchliwym portem
morskim oferuje turystom wiele atrakcji, które mogą
być zarówno kanwą krótkiego wypadu na weekend, jak
i dłuższego urlopu.

Weekendowe minimum
Na weekendowe minimum złożą się spacer klimatycznymi uliczkami prowadzącymi do Starego Portu, wizyta
w XIX-wiecznym Pałacu Longchamp, zwiedzanie stojącej
na wzgórzu Bazyliki Notre Dame de la Garde lub jednego z największych kościołów Francji – Katedry la Major,
ewentualnie średniowiecznego opactwa św. Wiktora,
podziwianie Cité Radieuse Le Corbusiera oraz wypad za
miasto.
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Calanques – francuskie fiordy
Ci, którzy mogą spędzić tu dłuższy urlop, mają w czym
wybierać. Rodan tworzy nieopodal Marsylii malowniczą
deltę, ograniczoną fantastycznymi klifami. Najpotężniejsze z nich – Cap Canaille – należą do najwyższych w Europie i opadają w morską toń urwiskami wysokości 350
m. Klify te są niesamowicie urzeźbione i obfitują w calanques, czyli francuskie fiordy, do których trzeba dojść
lądem albo dopłynąć. Nagrodą za trud będą przepiękne
dzikie plaże i zatoczki. Takich miejsc jest sporo na ponad
30-kilometrowym odcinku wybrzeża między Marsylią
a malowniczym miasteczkiem Cassis. Przyrodę i krajobrazy tego rejonu objęto ochroną w ramach Parc National
des Calanques. Wiele zalanych wodą jaskiń kryje jeszcze
tajemnice, jak odkryta w 1985 roku przez Cosquera jaskinia z paleolitycznymi malowidłami.
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Wyspa If
Nieopodal Marsylii znajduje się wyspa If z zamkiem d’If
(Chateau d’If), służącym niegdyś za ponure więzienie. Za
sprawą Aleksandra Dumasa, który w jej mrocznej scenerii umieścił fabułę „Hrabiego Monte Christo”, wyspa
i zamek przyciągają rzesze zwiedzających. If leży zaledwie 4 km od wybrzeża, ale z Marsylii to wyprawa, która
pochłonie cały dzień. If należy bowiem do przepięknego
archipelagu Frioul (Archipel du Frioul) i ma 3 urokliwe
skaliste sąsiadki – Pomègues, Ratonneau i Tiboulen.

Starego Portu. Poza tym jak na portowe miasto przystało,
oprócz dań prowansalskich znajdziemy tu wpływy włoskie i arabskie, przepyszne wyroby piekarnicze i kebaby.
Zainteresowanym szczegółami pobytu i możliwościami,
polecam portal: https://lazurowyprzewodnik.pl/marsylia/.

Lawendowe pola
Marsylia jest metropolią Prowansji, słynącej z lawendowych pól. Gdy lawenda kwitnie, pofalowany krajobraz
pokryty jest niebieskofioletowym kobiercem. Ponadto
niedaleko stąd do filmowego Cannes, legendarnego Saint-Tropez, Monako czy Nicei, nieopodal której piętrzą się
już Nadmorskie Alpy.

Nie tylko bouillabaisse
W miejscowej kuchni dominują owoce morza, więc jednym z miejscowych rarytasów jest zupa rybna bouillabaisse. Najlepszą przyrządzają w tawernach marsylskiego
91
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Parkingi Portu Lotniczego Warszawa-Modlin

Warsaw-Modlin Car Parks

THE PHENOMENAL MARSEILLE
The city on the French Riviera that most of us associate with La Marseillais. And rightly so, because
this is where the song that became France’s national anthem came into being.
Paweł Wroński
Marseille has its unique mosaic charm, beautiful surroundings and sophisticated cuisine. As one of the largest
cities of France that boasts a busy port, it offers tourists many attractions suitable for a short weekend trip or
a longer holiday.

MINIMAL WEEKEND ITINERARY
The minimal weekend itinerary should cover a stroll on
the streets that run up to the Old Port, a visit at the 19th-century Palais Longchamp, a tour of the Basilica of Notre-Dame de la Garde in the hills or one of the largest
church buildings in France – La Major Cathedral, or the
medieval Abbey of Saint-Victor, Le Corbusier’s Cité Radieuse and a trip out of town.

CALANQUES – THE FRENCH FJORDS
If you have more time to spend in Marseille, there are
a lot of attractions to choose from. The Rhône River near
Marseille forms a beautiful delta surrounded by spectacular cliffs. The largest of them all – Cap Canaille – rank
among the highest sea cliffs in Europe and fall 350 metres
down to the sea. The cliffs have unique shapes and abound in calanques, i.e. French fjords that can be reached on
foot or by water. The trip is well worth the effort – you’ll
be rewarded with beautiful wild beaches and coves. You
can find many of them along the picturesque 30-kilometre
stretch of coastline between Marseille and the lovely town
of Cassis. The region was declared Parc National des Calanques to protect its nature and landscape. There are many
underwater caves that gradually reveal their secrets like the
Cosquer Cave with paintings that go back 30,000 years.
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THE ISLAND OF IF
Situated close by Marseille, there’s the Island of If with
the Château d’If that used to be a prison. The island and
the castle are a popular tourist attraction thanks to Alexandre Dumas who set here the story of his The Count
of Monte Cristo. Although the island is situated only 4
kilometres offshore, the trip from Marseille may take all
day. If is part of the beautiful Frioul archipelago which
includes three other charming islands: Pomègues, Ratonneau and Tiboulen.

LAVENDER FIELDS
Marseille is a metropolis in Provence known for its lavender fields. When lavender blooms, the undulating fields
are covered with violet-blue flowers. From here it’s only
a short trip to Cannes famed for its film festival, the legendary Saint-Tropez, Monaco and Nice, beyond which
loom the Maritime Alps.

BOUILLABAISSE AND MORE
Local cuisine is dominated by seafood so one of the local specialties is a fish stew called bouillabaisse. The taverns in Marseille’s Old Port serve the best bouillabaisse
in the area. As befits a seaport, in addition to traditional
Provençal dishes, local restaurants and bars serve food
that shows influences of Italian and Arabian cuisine, delicious pastries and kebabs.

Want to know more? Visit:
https://lazurowyprzewodnik.pl/marsylia/
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PARKING

1

600 miejsc parkingowych

PARKING

3

200 miejsc parkingowych

PARKING

7

Długoterminowy

obok terminala pasażerskiego

ok. 500 m od terminala pasażerskiego

bezpłatny transport na i z lotniska

600 parking places,
next to passenger terminal

ca. 500 m of the passenger
terminal

Long-term, free transport
from and to the Airport

Idealny na jednodniowe podróże
służbowe i weekendowe wypady
A perfect solution for 1-day business
trips and weelend outings

Najlepszy
na kilkudniowe podróże
The best option
for several day trips

Najkorzystniejszy
na długie wakacje
The most favorable alternative
for long holidays

Automatyczny system poboru opłat na wszystkich parkinach
Wygodna płatność kartą lub gotówką
Automatic toll collection system at all parkings lots.
Convinient payment methods - card / cash

506 455 743

parking@modlin airport.pl
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i nadając nazwę jednej z centralnych
ulic. Mickiewicz spędził w Burgas zaledwie 10 dni w drodze do Stambułu,
gdzie wkrótce zmarł, nie wiadomo,
czym zaskarbił sobie w tak krótkim
czasie sympatię mieszkańców. Niewiele też wyjaśnia inskrypcja na monumencie, głosząca, że był „wielkim
polskim poetą i rewolucjonistą, walczącym o ogólnosłowiańską jedność”.

Burgaskie pojezierze

Burgas

– strzał w bułgarską dziesiątkę
Bułgarska czarnomorska riwiera liczy ponad 200 km. Na urzeźbionym atrakcyjnie wybrzeżu
znajdziemy wysokie klify, sterczące z morza skalne mnichy, plaże kamieniste i piaszczyste,
kempingi, pensjonaty i luksusowe hotele z basenami, w których można się cieszyć wypoczynkiem,
nie chodząc nawet nad pobliskie morze.
Paweł Wroński

Bułgarska riwiera
Od granicy z Rumunią na północy po granicę z Turcją
na południu, wyrastają jeden za drugim, tłumnie odwiedzane kurorty. Na czele stawki plasują się odnowione po
upadku komunizmu ekskluzywne Złote Piaski, Słoneczny
Brzeg i Albena, na drugim biegunie są bardziej kameralne miejscowości, takie jak Sinemorec czy ukryta za strzeżonym pilnie ogrodzeniem Rusałka, zabytkowe, wpisane
na listę UNESCO miasteczka – Sozopol i Nesebyr oraz
Warna z historycznym polskim akcentem – mauzoleum
Władysława Warneńczyka. A wszystko to dostępne bez
trudu z Burgas, bo chociaż miasto leży bliżej południowej flanki bułgarskiego wybrzeża, jest bardzo dobrze
skomunikowane z kluczowymi ośrodkami riwiery. Ba,
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samo w sobie też jest kurortem – plaże ciągną się bowiem wzdłuż nadmorskiej promenady, więc i w Burgas
można spędzać przyjemnie urlop, nie rezygnując z miejskiego stylu życia. Miasto nie jest zresztą męczące, bo
chociaż portowe, przemysłowe i zamieszkane przez 200
tys. ludzi, to jednak jego turystyczna strefa sprowadza
się do dwóch głównych deptaków w centrum: ul. Aleksandrowskiej i bulwaru Bogoridi. Przy tym ostatnim mieści się gros sklepów i lokali.

Pomnik Mickiewicza
Nie brakuje też polskiego akcentu. Gospodarze uhonorowali bowiem naszego wieszcza, Adama Mickiewicza,
wznosząc mu w 1949 roku pomnik w jednym z parków

MAGAZYN ŚWIAT PODRÓŻE I KULTURA I WORLD TRAVEL AND CULTURE MAGAZINE

W sąsiedztwie miasta rozciąga się
jedna z bułgarskich atrakcji przyrodniczych, mianowicie pojezierze. Z naszymi Mazurami równać się wprawdzie nie może, bo tworzą je tylko trzy
naturalne akweny, ale jeden z nich
jest największym lądowym zbiornikiem wodnym w bałkańskim kraju.
Nosi nazwę Burgaskiego (choć także
Waja), ma ok. 28 km2 powierzchni,
34 m głębokości i lekko słoną wodę.
Jest ostoją wielu ryb i blisko 250 gatunków ptaków.
Specjalnością kulinarną Burgas i całego wybrzeża Bułgarii jest caca, czyli
drobne, suszone na słońcu rybki – palce lizać!
Oficjalne strony miasta Burgas:
https://www.burgas.bg/en/.

Burgas – a Bulgarian bull’s eye
The Bulgarian coastline stretches for more than 200 kilometres.
The fantastically shaped coast has towering cliffs, columns of
rock in the sea, pebble and sandy beaches, campsites, guesthouses and luxury hotels where you can enjoy your holiday by the
pool without even going to the beach.

THE BULGARIAN RIVIERA
From the border with Romania in the north to the border with Turkey in
the south, there are large numbers of popular tourist resorts. In the lead
there are Golden Sands, Sunny Beach and Albena, luxury resorts reborn
after the fall of communism. If you’d rather go somewhere quieter, there’s Sinemorets and the carefully guarded Rusalka, and UNESCO designated sites – Sozopol and Nessebar, and Varna with a Polish reference:
the mausoleum of Władysław of Varna. All these places can be easily reached from Burgas, because despite its southern location, it has a good
connection to all the major seaside resorts. Burgas itself is another seaside resort – local beaches stretch alongside a promenade making Burgas
an ideal holiday destination for those who don’t want to give up the
pleasures of city life. Even though it is a sea port, an industrial centre and
has a population of 200,000, the city is not an energy drainer, because
its tourist area is limited to two major pedestrian streets: Aleksandrovska
Street and Bogoridi Boulevard. The latter one is home to a large number
of shops and restaurants.

A MONUMENT TO MICKIEWICZ
Burgas too has a Polish reference. In 1949 locals honoured our great
poet Adam Mickiewicz with a monument located in one of the parks
and named one of the major streets after him. Mickiewicz spent only
10 days in Burgas on his way to Istanbul where he died soon after and
no one knows exactly how he won the respect of local residents. The
caption on the monument which says he was a “great Polish poet and
revolutionary, a fighter for freedom and pan-Slavic unity” doesn’t explain it either.

BURGAS WETLANDS
In the proximity of the city there’s one of Bulgaria’s top natural attractions, namely the wetlands. They compare poorly with our Masurian
Lake District, because there are only three natural bodies of water, but
one of them is the largest natural lake in Bulgaria. It’s called Lake Burgas
(or Lake Vaya) and has an area of roughly 28 square kilometres, depth of
up to 34 metres and slightly salty water. It’s inhabited by many species of
fish and the area is home to nearly 250 species of birds.
A local specialty in Burgas and the rest of the Bulgarian coast is caca, i.e.
small sun-dried fish – yummy!
Official website of the city of Burgas: https://www.burgas.bg/en/
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Faro

– w stolicy Algarve

Faro

in the capital of Algarve

Faro znajduje się w południowej Portugalii. Prowadzą
stąd drogi do najpiękniejszych plaż tego iberyjskiego
kraju i do Ria Farmosa – rozległego parku natury (170
km2), z największą na kontynencie słonowodną laguną, po której uwija się mnóstwo ptaków.

Faro is situated in southern Portugal. It’s a starting point for trips to the most beautiful beaches in the country and to the Ria Farmosa – a vast natural park (170
square kilometres) with the largest saltwater lagoon in
Europe, home to hundreds of birds.

Paweł Wroński

Paweł Wroński

W cieniu średniowiecznych murów

IN THE SHADE OF MEDIEVAL WALLS

Na starówce Faro spotyka się jeszcze domy wzniesione w IX
stuleciu. Stare Miasto (Cidade Velha) otaczają grube, średniowieczne mury z imponującą bramą Arco da Vila, wzniesioną
w 1812 roku. Ponad dachy budynków starego miasta wyrasta
wieża XIII-wiecznej katedry Se de Faro. W świątynię przekształcono dawny meczet i była ona pierwszą chrześcijańską budowlą
sakralną w Faro. Świątynia ma wystrój barokowy. Warto wspiąć
się na dzwonnicę, by z dużej wysokości podziwiać panoramę
Faro i Atlantyk. Przy kościele Carmo znajduje się Kaplica Kości
(Capela dos Ossos), której ściany i sufit wyłożono ludzkimi kośćmi i czaszkami z pobliskiego cmentarza. Przesłanie memento
mori jest nadzwyczaj wymowne.
Zachwycająca jest kaplica Nossa Senhora dos Prazeres – klejnot
sztuki barokowej, kapiący od złotych elementów dekoracyjnych
elementów snycerskich ze ścianami wyłożonymi płytkami ceramicznymi o charakterystycznej błękitnej barwie, zwanymi azulejos. Do
„must to see” zalicza się także XIX-wieczny Teatro de Lethes – klejnot
architektury w stylu włoskim, w którym wciąż odbywają się przedstawienia i koncerty.
Co ciekawe, jedna ze słynnych plaż Faro rozciąga się nieopodal
lotniska. Dwie pozostałe z osławionej piaszczystej trójcy znajdują się na wysepkach: Ilha do Farol oraz Ilha Deserta. Żeby się na
nie dostać, trzeba skorzystać z przepraw promowych.

In Faro’s Old Town visitors will find houses built in the 9th century. The Old Town (Cidade Velha) is surrounded by thick medieval
walls with the monumental Arco da Vila gate built in 1812. The
buildings in the Old Town are overlooked by a 13th-century tower
of the Cathedral of Faro (Sé de Faro). The cathedral used to be
a mosque and it became the first building of Christian worship
in Faro. Its interior is consistent with the Baroque style. Visitors
can climb the bell tower to enjoy a panoramic view over Faro
and the Atlantic Ocean. The Carmo Church comprises the Chapel
of Bones (Capela dos Ossos) whose walls and ceiling are built of
human bones and skulls from the nearby cemetery. The memento
mori reminder seems to be particularly powerful here.
The Chapel of Nossa Senhora dos Prazeres is a masterpiece of the
Baroque style filled with gold decorations, carved wooden pieces
and walls laid with ceramic tiles in a characteristic blue colour,
known as azulejos. Another must-see is the 19th-century Teatro
de Lethes, a gem of Italian architecture, which still serves as the
venue of shows and concerts.
Interestingly, one of the most popular beaches in Faro stretches near
the airport. Two other famed beaches are situated on islands: Ilha do
Farol and Ilha Deserta. The islands are accessible via a ferry service.

Grillowane sardynki i sok z pomarańczy
Na pożądających zakupów turystów czeka w Faro nowoczesna
galeria „Forum Algarve” z ponad 200 sklepami. Butikowa alternatywa zamknięta jest trójkątem ulic Vasco da Gama, San Antonio
i Ivenes. Lokalna kuchnia bazuje oczywiście na owocach morza. Do
przysmaków należą grillowane sardynki i sok wyciskany z rosnących na ulicach pomarańczy.
Więcej o mieście i regionie: https://www.visitalgarve.pt/en/
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GRILLED SARDINES AND ORANGE JUICE
Shopping enthusiasts in Faro won’t be disappointed – they can
visit the modern Forum Algarve shopping centre and go around
more than 200 shops. An alternative is provided by the boutiques
situated within Vasco da Gama, San Antonio and Ivenes Streets.
Local cuisine is naturally based on seafood. Specialties include
grilled sardines and orange juice freshly squeezed from the fruit
growing on the trees in the streets.
More about the city and the region:
https://www.visitalgarve.pt/en/
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do wyczyszczenia – oszczędność w cenie warto wydać
na lepsze jakościowo ziarna, bo nawet najdroższy ekspres nie zrobi dobrej kawy ze słabego surowca.

Kawa w domu jak w kawiarni
Kawę w domu pijemy od zawsze. Zmieniają się sposoby jej przygotowania
– coraz mniej osób pija popularną „zalewajkę” czy kawy rozpuszczalne, coraz częściej
inwestujemy w urządzenia, które przygotują ulubiony napar szybko a osiągnięty efekt będzie
zbliżony do tego, do czego przyzwyczaiły nas kawiarnie.
Jednak czy to w ogóle możliwe, żeby w domu mieć
okazję codziennie napić się espresso z cremą czy cappuccino z mleczną pianką? Oczywiście tak – zależy to
jednak również od poziomu naszej wiedzy o kawie, procesie jej parzenia czy sposobie obsługi ekspresu.
Sam wybór urządzenie nastręcza już wiele trudności
– dziś na rynku królują dwa typy urządzeń: ekspresy
na kapsułki oraz automaty z wbudowanym młynkiem.
Które lepsze?
Maszyny kapsułkowe na pewno są prostsze w obsłudze, ich czyszczenie jest znacznie ułatwione ze względu na fakt, że cały proces parzenia napoju odbywa
się w jednorazowej kapsule, która po zużyciu ląduje
w śmieciach. Wystarczy dolać wody i przetrzeć urzą98

dzenie od czasu do czasu. I mimo tego, że z reguły jesteśmy skazani na ograniczony wybór kaw zamkniętych
w kapsułach, pasujących tylko do tego, jedynego typu
ekspresów, to nie jest to ich największa wada. Właśnie
kapsuła, która jest w większości wykonana z plastiku to
największy problem tego rozwiązania – trudna w recyclingu, zaśmiecająca środowisko i dodatkowo droga. Same
ekspresy kapsułkowe są tanie, natomiast ich eksploatacja
to już spory wydatek, podobnie jak trwałość – są to z reguły urządzenia „jednorazowe”, których naprawiać się po
prostu nie opłaca. Intensywnie użytkowane „żyją” krótko.
A smak kawy? To już zależy tylko od producenta kapsuł,
szczególnie, że wielu z nich pod płaszczykiem świeżo parzonej kawy sprzedaje de facto kapsuły z kawą instant czy
jej mieszanki z mlekiem w proszku, aromatami itp.

MAGAZYN ŚWIAT PODRÓŻE I KULTURA I WORLD TRAVEL AND CULTURE MAGAZINE

Automatyczne ekspresy na kawę
ziarnistą wymagają od użytkownika
natomiast chociaż podstawowej
wiedzy o procesie parzenia. Już
proste, mało rozbudowane modele umożliwiają regulację grubości
mielenia ziaren, temperatury parzenia, mocy naparu czy jego ilości. To
z kolei powoduje, że możemy starać
się „wycisnąć” z ziaren jak najlepszy napój o ile mamy ochotę trochę się nad tematem pochylić. Które cechy w takiej maszynie są najważniejsze? Bezwzględnie warto szukać urządzenia,
wyposażonego w młynek z ceramicznymi żarnami, z jak
najszerszym i precyzyjnym zakresem regulacji. To daje
nam możliwość wyregulowania procesu parzenia kawy
i jej smaku w dużym zakresie. Kolejną ważną cechą takiego urządzenia powinna być możliwość łatwego wyjęcia i prostego wyczyszczenia całej tzw. grupy zaparzającej, razem z tłokiem, mechanizmem wyrzutu krążków
kawowych oraz zsypnią zmielonej kawy. Podobnie jak
zawodowy Barista, którego jednym z podstawowych
obowiązków jest utrzymywanie w perfekcyjnej czystości swojego ekspresu i całego kawowego wyposażenia
w kawiarni, tak w przypadku domowego urządzenia
czystość grupy zaparzającej, wylewki kawy czy młynka
to podstawa dla jakości kawy. Podobnie jak cykliczne,
nawet częstsze niż wymagane przez producenta odkamienianie maszyny. Dodatkowo sama maszyna nie
powinna mieć zbyt wielu „fajerwerków”. W  codziennej
praktyce sprawdzają się urządzenia prostsze, łatwiejsze

Dobrze utrzymany domowy ekspres automatyczny,
odpowiednio wyregulowany do zaparzanych ziaren
jest w stanie przygotowywać codziennie prawie perfekcyjne espresso. Dlaczego prawie?
Bo mimo wszystko tylko profesjonalna maszyna w kawiarni, obsługiwana przez wytrenowanego i świadomego swej pracy Baristę, potrafi wydobyć z kawy wszystkie aromaty i smaki. Ale kawiarnię trudno zabrać do
domu. Natomiast można bez problemu kupić do domu
kawę w ziarnach w naszych kawiarniach CAVARIOUS
i spróbować w swojej domowej maszynie uzyskać jak
najbardziej zbliżony smak i aromat do produktów,
na które zapraszamy naszych Gości na
lotniskach w Modlinie, Rzeszowie, Katowicach oraz Poznaniu, dworcach
PKP w Krakowie i Warszawie czy
w naszej najnowszej kawiarni
w Warszawie przy ul. Nowy
Świat 19. Zapraszamy do eksperymentowania w domowym
zaciszu z kawą CAVARIOUS!
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PŁYŃ Z NAMI
DO SKANDYNAWII

21 Wojskowy Szpital
Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny

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

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

©Siemens_Ulrich Wirrwa

KOMPLEKSOWE
LECZENIE I REHABILITACJA

Spraw, aby Twoja podróż do Danii i Szwecji stała się niezapomnianym przeżyciem. Prosty wybór naszych tanich, szybkich i elastycznych połączeń do Danii z Puttgarden do Rodby
lub z Rostock do Gedser lub połączeń Helsingor-Helsingborg
lub Mostem Oresund do Szwecji. Ciesz się morską atmosferą
i doskonałą kuchnią na pokładach naszych statków lub po
prostu rozkoszuj się bryzą morską. Najnowsze promy hybrydowe wypływające z Rostock sprawią, że Twoja podróż
będzie naprawdę relaksująca. Informacje i rezerwacje na
stronie www.promy.pl lub telefonicznie 33 874 77 20.

ZAMEK MALBORK
Najpotężniejsza twierdza średniowiecznej Europy malowniczo położona w zakolu rzeki Nogat.
Największy wzniesiony z cegły gotycki zamek na świecie,
pomnik niezwykłego kunsztu średniowiecznych budowniczych. Zajmuje obszar ponad 20 hektarów. Jest to zadziwiający kompleks trzech zamków połączonych systemem rozbudowanych fortyfikacji w jeden organizm. Początkowo przez 150
lat pełnił funkcję stolicy państwa Zakonu Najświętszej Maryi
Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie. Stał się głównym
ośrodkiem dyplomacji, centrum militarnym, gospodarczym,
a także religijnym. Do pierwszej połowy XV wieku Malbork
słynął na całym kontynencie jako jedna z głównych baz wypraw krzyżowych na Litwę i Żmudź oraz miejsce spektakularnych zabaw, uczt i turniejów przyciągających do Prus rycerstwo z wielu krajów Europy.
Następnie przez ponad trzy stulecia należał do Korony
Polskiej – stanowił wówczas jedną z rezydencji monarchów
polskich oraz znaczący arsenał Rzeczypospolitej. Poważnie

zniszczony podczas II wojny światowej, został pieczołowicie
odbudowany jako bezcenny pomnik historii europejskiej.
Dziś to centrum wydarzeń kulturalnych, jedna z największych atrakcji turystycznych w Polsce, ściągająca każdego roku
ponad siedemset tysięczną rzeszę turystów z całego świata.
Jest miejscem spotkań ludzi nauki, kultury, dziennikarzy
i polityków, plenerem dla wielu filmów i miejscem wspaniałych koncertów. Jako jeden z najwspanialszych zabytków
architektury gotyckiej na świecie został wpisany w grudniu
1997r. na listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO.
Od 1 stycznia 1961r. gospodarzem obiektu jest Muzeum
Zamkowe. Jest to wielodziałowe muzeum historyczno-artystyczne sprawujące opiekę nad ponad 50 tysiącami muzealiów zgromadzonych w 23 kolekcjach z zakresu sztuki,
rzemiosła artystycznego, architektury i historii. Do najciekawszych z nich należą zbiory wyrobów z bursztynu, militariów, numizmatów, detalu architektonicznego i rzeźby.

