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Jeśli nie zaplanowaliście jeszcze wyjazdów waka-
cyjnych, najwyższy czas, żeby o tym pomyśleć. 
W tym numerze „Magazynu Świat Kultura Podróże” 
znajdziecie wiele inspiracji do wybrania się na krót-
kie weekendowe wypady i na dłuższy wypoczynek.

Miłośnicy muzyki powinni odwiedzić Sanniki, miasto 
związane z Fryderykiem Chopinem. Przez całe lato 
w tamtejszym pałacu odbywają się koncerty cho-
pinowskie.

Z kolei położony nieopodal Warszawy Serock urzeka 
nadnarwiańskimi pejzażami, urokliwymi zakątkami 
i pięknym rynkiem z kolorowymi kamieniczkami. 
Amatorom sportów wodnych nieograniczone 
możliwości daje pobliskie Jezioro Zegrzyńskie.

Miłośnicy historii i tradycji rycerskich koniec-
znie powinni wybrać się do Gniewu, gdzie u stóp 
imponującego zamku krzyżackiego co roku odbywa 
się Konny Turniej Rycerski Króla Jana III, a także Vi-
vat Vasa! ‑ rekonstrukcja bitwy polsko‑szwedzkiej 
z 1626 r. 

If you haven’t planned your holiday trips yet, it’s time 
to think about it. In this issue of “World Culture and 
Travel Magazine,” you will find several inspirations for 
short weekend trips and longer holidays.
 
Music lovers should visit Sanniki, a town associated 
with Frederick Chopin. Chopin concerts are held in the 
palace all through the summer.

In turn, Serock, located near Warsaw, enchants visitors 
with its picturesque landscapes, charming nooks and 
crannies, and a lovely market square with colourful 
houses. Water sports enthusiasts will find unlimited 
possibilities in the nearby Zegrze Lake.

Lovers of history and chivalry tradition must visit 
Gniew, home to the annual King John III Knights’ Horse 
Tournament held at the foot of the impressive Teutonic 
Knights’ Castle, and the Vivat Vasa! ‑ reconstruction of 
the Polish‑Swedish Battle of 1626.

Drodzy Czytelnicy

Bożena Miller
redaktor wydania
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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

Details on
modlinbus.pl

Details on
modlinbus.pl

Express transfer from center 
of Warsaw to Modlin Airport!
Direct, Easy and Non‑stop!
Bus stop next to Palace of Culture.

Travel time – Only 45 min.
Details on

modlinbus.pl
Details on

modlinbus.pl
Details on

modlinbus.pl
Details on

modlinbus.pl
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Wydawca zabrania bezumownej sprzedaży numerów bieżących i archiwalnych magazynu „Świat Podróże i Kultura”.

Działanie wbrew powyższemu zakazowi skutkuje odpowiedzialnością prawną.
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W  z a s i ę g u  r ę k i a  H a N D  r E a C H

Promem 
na Północ euroPy

on a ferry 
to northern euroPe

Podróż na weekend lub wakacje Przez bałtyk? 
nasze morze jest Przyjazne i bezPieczne, a miejsca, które oblewa 
– arcyciekawe. wybieramy dla was dwa – bornholm i sztokholm

  karolina szaniawska   

a weekend triP or a holiday destination across the baltic sea? 
our sea is safe and friendly in character and its waters 

surround fascinating Places. we’ve chosen two 
– bornholm and stockholm – for you to exPlore.

  karolina szaniawska   
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Smak „Bornholmera”
Europa w skorupce orzecha – tak nazywany bywa Bornholm – nie-
wielka, duńska wyspa na Bałtyku ze względu na malownicze krajo-
brazy i łagodny, niemal śródziemnomorski klimat. Latem rosną na 
niej figi, morele i malwy. Wyspę można łatwo objechać, bo jej obwód 
to ledwie 140 km. Jej południową część zajmują plaże wraz z kąpie-
liskami. Północ znaczą wzniesienia i ostre klify.

Mieszkańcy wyspy to symboliczni potomkowie wikingów. Ich główne 
zajęcia stanowią  rolnictwo, rybołówstwo i turystyka. Mają dosko-
nale rozwiniętą infrastrukturę drogową, w tym rowerową, należącą 
do najlepszych na naszym kontynencie. Podczas wyprawy zobacz-
my miejsca i zabytki składające się na bogatą historię tej maleńkiej 
wyspy: fortecę biskupa w Hammershus – największe ruiny obronne 
w północnej Europie, najstarszy czynny teatr duński, muzeum Born-
holmu – jedno z najstarszych muzeów w Danii opowiadające 10 tys. 
lat historii tego miejsca. Kulinarną wizytówką jest jedyny w swoim 
rodzaju wędzony śledź „Bornholmer”.

The TaSTe of Bornholmer 
Some people call Bornholm, a small Danish island in the Baltic Sea 
with a delightful scenery and mild, almost Mediterranean climate, 
‘Europe in a nutshell’. In the summer figs, apricots and hollyhocks 
grow on the island. The coast here is only 140 km long which makes 
it easy to make a trip around the island. Its southern regions are filled 
with beaches and designated swimming areas. The north is characte-
rised by rolling hills and steep cliffs.

The local inhabitants are, symbolically, descendants of the Vikings. 
Their primary occupation is agriculture, fishing and tourism. The is-
land has excellent road infrastructure, including bike paths, ranking 
among the best on our continent. A tour of the island will take you 
to places and monuments that make up the rich history of this tiny is-
land: the Hammershus fortification – the largest fortification in Euro-
pe, once a bishop’s residence; the oldest active theatre in Denmark; 
the Museum of Bornholm – one of Denmark’s first museums which 
traces 10,000 years of history of the island. Bornholmer, a special 
kind of smoked herring, is the island’s showpiece food.
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Wenecja Północy
Tak z kolei określana jest stolica Szwecji, Sztokholm. Położony jest na 
14 wyspach oraz lądzie stałym nad zatoką Saltsjön i jeziorem Melar, 
ale cały obszar stołeczny obejmuje m.in. archipelag sztokholmski, 
czyli 24 tysiące wysp. W Sztokholmie urodziła się Greta Garbo. Tu 
znajduje się Muzeum Abby – popularny w latach 70. XX w. szwedzki 
zespół popowy wraca właśnie na rynek z nowymi piosenkami. 

Zobaczyć można Muzeum Nobla z częścią poświęconą Marii Skło-
dowskiej‑Curie oraz Konzerthus, gmach filharmonii, gdzie wręczane 
są co roku Nagrody Nobla. Zachwycają średniowieczna starówka 
– Gamla Stan  – oraz Vasamuseet eksponujący oryginalny, jedyny 
zachowany do naszych czasów XVII‑wieczny, pełen rzeźb statek o 
potężnych działach. Nosi nazwę ówczesnej szwedzkiej dynastii Wa-
zów – w jej siedzibie, w zamku Gripsholm, 70 km od stolicy urodził 
się Zygmunt III Waza, późniejszy król Polski.

Venice of The norTh
This nickname, in turn, refers to Stockholm, the capital of Sweden. 
The city stretches across 14 islands and the mainland and it is situ-
ated in Saltsjön Bay, on the shores of Lake Melar. The entire Stoc-
kholm metropolitan area includes the Stockholm archipelago with 
24,000 islands. The city is the birthplace of Greta Garbo. There’s also 
the ABBA Museum – the Swedish pop group that topped the charts 
in the 1970s is about to make a comeback with new music. 

Other places worth visiting include the Nobel Prize Museum, with 
an exhibition devoted to Maria Skłodowska‑Curie, and Konzerthus – 
the concert hall where the awarding ceremonies for the Nobel Prize 
are held annually. The city boasts a beautiful old town, Gamla Stan, 
and Vasamuseet that displays the only original and almost intact, 
beautifully decorated with sculptures 17th‑century ship with heavy 
guns. The ship is named after the dynasty that ruled Sweden at the 
time. Gripsholm Castle, a former residence of the royal family situ-
ated 70 km from the capital, is where Sigismund III Vasa, later King 
of Poland, was born.



VIVID SYDNEY 2019
Sydney, Australia 

https://www.vividsydney.com/ 

24.05-15.06.2019 
WarSzaWSkIE TargI 

kSIążkI / WarSaW Book 
FaIr 2019

Warszawa, Polska
http://www.targi-ksiazki.waw.pl

23-26.05.2019

INTI raYamI 
Cuzco, Peru  
www.discover-peru.org
/inti-raymi

24.06.2019

FESTIWal 
FIlmóW aNImoWaNYch 
Annecy, Francja 
www.annecy.org 

10-15.06.2019

WIaNkI NaD WISłą 
Warszawa, Polska 

www.estrada.com.pl

23.06.2019

INDuSTrIaDa  
Śląsk, 25 miast, Polska

www.industriada.pl 

7-9.06.2019

FESTIWal kulTurY 
żYDoWSkIEj
Kraków, Polska

www.jewishfestival.pl 

21-30.06.2019 

Full mooN ParTY 
Koh Phangan, Tajlandia

 http://fullmoonparty-thailand.com  

19.05.2019

mIęDzYNaroDoWY FESTIWal 
FIlmoWY W caNNES 
CAnneS, FrAnCjA 
https://www.festival-cannes.com/en/

14-25.05.2019

aWakENINgS 2019 
Velsen-Zuid, Holandia 
www.awakenings.com/nl/en/ 

29-3-.06.2019

ŚWIaToWY FESTIWal 
muzYkI SakralNEj 

Fez, Maroko
www.fesfestival.com

14-22.06.2019

DNI morza 
SaIl SzczEcIN 2019

Szczecin, Polska

14-16.06.2019

mIęDzYNaroDoWY 
DzIEń DzIEcka 

Cały świat

1.06.2019

BoNNaroo FESTIVal 
Manchester, USA 
www.bonnaroo.com

 13-16.06.2019

23. PIkNIk NaukoWY
Warszawa, Polska

http://www.pikniknaukowy.pl/
Opikniku23.aspx

11.05.2019

cINco DE maYo 
Vegas, USA 
www.vegas.com/cincodemayo 

4-5.05.2019

kalENDarIum

maj

maI

2019

kalENDarIum

czErWIEc

juNE

2019
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V WarSaW comIc coN
nadarzyn, Polska 
https://warsawcomiccon.pl/pl/ 

31.05-2.06.2019 

graND PrIx moNako FormułY 1 
Monako, Francja

www.formula1monaco.com 

23-26.05.2019

Noc muzEóW 
Cała europa 

18.05.2019

mIęDzYNaroDoWY 
FESTIWal muzYczNY 
PraSka WIoSNa 
Praga, Czechy 
www.festival.cz

12.05-4.06.2019



DolNoŚląSkI FESTIWal 
BIEgóW górSkIch 

Lądek-Zdrój, Polska
www.dfbg.pl

18-21.07.2019
xII mazurSkIE zaWoDY 

BaloNoWE
ełk, Polska

http://mosir.elk.pl/imprezy/xii-
-mazurskie-zawody-balonowe/

11-13.07.2019 

FESTIWal BłoTa 
Boryeong, Korea Płd. 

 www.mudfestival.or.kr 

19-28.07.2019

aSTral harVEST FESTIVal  
DriFTPiLe, USA 
www.astralharvest.com 

4-7.07.2019

aFroPuNk FEST 
Paryż, Francja 

www.afropunkfest.com 

13-14.07.2019

kroPka 
– mIęDzYNaroDoWY 
FESTIWal PIoSENkI 
TurYSTYczNEj  
Głuchołazy, Polska
www.kropka.glucholazy.pl 

19-21.07.2019

kalENDarIum

lIPIEc

julY

2019
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mIęDzYNaroDoWY 
FESTIWal TEaTróW 
PlENEroWYch 
I ulIczNYch FETa 
Gdańsk, Polska
www.feta.pl

 11-14.07.2019

BalaToN SouND  
Zamárdi, Węgry

www.sziget.hu/balatonsound 

3-7.07.2019

SuWałkI 
BluES FESTIVal 2019 
Suwałki, Polska 
https://www.facebook.com/
events/296840284223609

11-14.07.2019

TargI WIaTr I WoDa 
Gdynia, Polska
www.wiatriwoda.pl 

18-21.07.2019

On 10th August Malbork will open the 11th edition of Magic 
Malbork, a cultural event organised by the city. 

Every year the event attracts crowds of people. Its interdisci-
plinary character appeals to viewers of all ages. The diversity 
of attractions proposed during the event and its approach-
able format go hand in hand with high artistic quality. There’ll 
be excellent musicians, street theatre, cultural animators and  
a spectacular backdrop of colourful lights.

The evening show will start with a laser projection of one of 
Malbork’s popular tales on the walls of the historic castle.  
The display will involve projection mapping and illumination 
of the walls, fortified towers and parts of the roof. 

The second part of the show will feature a 3D 
laser light show. The crucial points of the 
show will be topped by bursting fire 
set to music and special quiet fire-
works. Another major attraction will 
be fountains illuminated by LED 
lights, which rocket water 8 me-
tres into the air. Viewers will have  
a unique chance to see fountains on 
fire, a spectacle that you’ll not wit-
ness anywhere else in Poland.

And that’s not all – you’re in for a big 
surprise at the end! Buy your tickets now!

ORGANIZATORZY PARTNERZY

magiczna noc
  w magicznym mieście

   10 sierpnia 2019 r.
10 sierpnia  odbędzie się w Malborku 11 edycja miejskiego 
wydarzenia kulturalnego, jakim jest Magic Malbork.

 Wydarzenie to co roku przyciąga rzeszę odbior-
ców, a jego interdyscyplinarny charakter po-

woduje, że jest to przedsięwzięcie trafia-
jące w gusta widzów w każdym wieku. 

Różnorodność oferty proponowanej 
w czasie imprezy i jej przystępność 
nie pozostaje w sprzeczności z jej 
wysokim poziomem artystycznym. 
Znakomici muzycy, teatry uliczne, 
animatorzy, a wszystko to ubar-
wione efektami świetlnymi.  

Wieczorny spektakl rozpocznie się od 
jednej z malborskich opowieści zobra-

zowanej za pomocą laserów na murach zamku. Legenda ta  
połączona będzie z linearnym mappingiem laserowym, 
a mury, baszty i część dachu podświetlone zostaną oświetle-
niem architektonicznym. 

W drugiej części spektaklu widzowie zobaczyć będą mogli 
laserowy spektakl przestrzenny, którego momenty kulmina-
cyjne akcentowały będą buchające, tańczące w rytm muzyki 
ognie i specjalny rodzaj cichej pirotechniki scenicznej. Prym 
będą wiodły fontanny wodne wystrzeliwujące w górę do  
8 metrów i podświetlone kolorowym oświetleniem LED.  
Widzowie będą mogli zobaczyć jedyne w Polsce fontanny, 
które palą się żywym ogniem. 

Na zakończenie – potężna niespodzianka…  

Nie zwlekaj… Kup bilety już dziś! 

a magic night in a magic city 10 august 2019

Tickets available at
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męski wyPad 
czyli integracja ojca z synem

Pod hasłem „nuda się nie uda...” ośrodki narciarskie sPod znaku Pingwina: 
czarny groń, kasina ski, skolnity, słotwiny arena oraz kurza góra, kuszą 

możliwościami aktywnego wyPoczynku „...Przez cały rok”. a że statystycznie 
sPortowe zabawy częściej Podniecają Panów, stąd ograniczenie oferty do jed-

nej Płci. Pozorne w istocie, bo matki z córkami też będą mile widziane.

#nudasięnieuda

Aktywnie i luksusowo w Beskidzie MAłyM
Zacznijmy od Czarnego Gronia w malowniczym beskidzkim 
paśmie – luksusowego czterogwiazdkowego hotelu ze SPA 
i bogatą, nie tylko sportową infrastrukturą – usytuowanego 
w Rzykach koło Andrychowa. Zimą tamtejszą atrakcją numer 
1 jest rzecz jasna infrastruktura dla miłośników białego sza-
leństwa – stoki narciarskie, Tiger Snow Park i lodowisko, a dla 
najmłodszych Polana Aktywnego Pingwina, gdzie można po-
szaleć na sankach, jabłuszkach lub dmuchanych kołach. Gdy 
zaś śniegu nie ma, atmosferę podgrzewają wyzwania, z jakimi 
można się mierzyć w parku linowym. Na tych, którzy pragną 
zwiedzać okolicę, czeka wypożyczalnia rowerów, a na tych, 
którzy wolą zostać na miejscu – kort tenisowy, Polana Aktyw-
nego Pingwina. W upalne dni wszystkich skuszą zjeżdżalnie 

wodne, a po wysiłku – strefa basenowo‑saunowa, zwłaszcza 
wtedy, gdy w plenerze panują chłody. Gdy pogoda nie dopi-
suje, można także poznawać zakamarki Magicznej Osady lub 
próbować szczęścia w salonie gier. Gospodarze organizują 
też plenerowe imprezy. Doprawdy, nudzić się nie sposób! Jak 
wiadomo, aktywne spędzanie czasu wzmaga apetyt. Na gości 
czeka więc bogate menu w trzech lokalach do wyboru – w re-
stauracji Czarny Groń, w Oberży oraz w Ski Barze. Ba, lokum też 
można wybrać w zależności od upodobań i przeznaczonego na 
wypoczynek budżetu – w hotelowych pokojach, apartamen-
tach rodzinnych albo w domkach. 

INFO
www.czarnygron.pl

Boys’ triP
father-son adVentures

in keeping with the slogan “don’t be bored”, 
ski resorts marked with the Penguin symbol: 
czarny groń, kasina ski, skolnity, słotwiny 
arena and kurza góra, propose activities 
available “any time of the year”. statistically 
speaking, men are more excited by sports 
than women, so the activities are addressed 
mainly to the unfair sex. it’s only a slogan 
though – mothers and daughters will be 
equally welcome here.
#nudasięnieuda

BE ACTIVE & ENJOY LUXURY IN THE LITTLE BESKIDS 
Let’s start with Czarny Groń in the picturesque mountain range 
of the Beskids – a luxury four‑star spa hotel with great infrastruc-
ture located in Rzyki near Andrychów. It’s only natural that du-
ring the winter the top three attractions here are the ski slope, 
the Tiger Snow Park and the ice rink. Little visitors can work off 
their energy on sledges and inflatable tubes in the Active Pengu-
in Glade. If snow is scarce, there’s always the adventure park to 
prove yourself. If you want to tour the area, there’s a bike rental 
on site. For those who would rather stay where they are, there’s a 
tennis court, the Active Penguin Glade. During hot summer days 
visitors can enjoy water slides and after a strenuous day of hiking 
they can relax in the pool and sauna complex, especially if it gets 
chilly outside. If the weather isn’t what you expected it to be, 
there’s a Magical Settlement waiting to be explored and an amu-
sement arcade to try your luck. The hosts also organise outdoor 

events. Indeed, it’s hard to be bored here. As we all 
know, activity stimulates appetite. No pro-

blem, there are three restaurants to 
choose from nearby: Czarny Groń, 

Oberża and Ski Bar. The choice 
of local accommodation facili-
ties, including hotel rooms, fa-
mily suites and summer cabins, 

will suit every taste and pocket.
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nowocześnie i retro wśród Beskidzkich wysp
Ośrodek Kasina Ski rozsiadł się w Kasinie Wielkiej, w malow-
niczym paśmie Beskidu Wyspowego. Zgodnie z nazwą każdy 
z tamtejszych wyrazistych masywów wyrasta ponad okoliczne 
lasy, pola i łąki niczym wyspa na wzburzonym morzu. Pokony-
wanie ich kształtuje charakter i podnosi kondycję. Dowodem 
na to jest kariera Justyny Kowalczyk, bo to jej rodzinne strony. 
Gospodarzy napawa dumą także fakt, że dysponują najdłuż-
szym i położonym najbliżej Krakowa sztucznie dośnieżanym 
i oświetlonym stokiem narciarskim. Latem swoją ofertę kierują 
przede wszystkim do amatorów jazdy na rowerach górskich. 
Warto pamiętać, że Kasina Ski to jeden z największych i naj-
nowocześniejszych Bike Parków w naszym kraju. Tam-
tejsza Arena Młodego Rowerzysty oferuje atrakcyjny 
Pumptruck, na którym każdy może się bawić bez 
znudzenia, bo instalacje i przeszkody można łą-
czyć w dowolne sekwencje – zależnie od wie-
ku, kondycji i umiejętności. Wytrzymałość zaś 
i elastyczność ciała rozwinie każdy, kto skorzy-
sta z urządzeń sąsiadującej z Areną Minisiłowni 
Outdoor Fitness. To nie wszystko – w Kasinie pa-
nują znakomite warunki do uprawiania paralot-
niarstwa. Kto zaś preferuje piesze wędrówki, z pew-
nością także nie będzie zawiedziony, bo wśród szczytów 
Beskidu Wyspowego nie ma dwóch do siebie podobnych. Nie 
trzeba się obawiać, że w tak sportowym otoczeniu nie od-
najdą się najmłodsi. Dla nich gospodarze przygotowali fanta-
styczny plac zabaw, co ciekawe, z instalacjami z naturalnych 
materiałów, pośród których króluje pociąg retro. Ba, jest też 
prawdziwy skład retro, który kursuje do Kasiny ze Skansenu 
w Chabówce w okresie wakacyjnym. We wsi bowiem znajduje 
się jedna z najwyżej położonych stacji kolejowych w Polsce. 
Kolejną atrakcją ośrodka jest Muzeum Motorowerów Moped 
Retro, w którym miłośnicy motoryzacji znajdą 140 ekspona-
tów zgromadzonych i pieczołowicie odrestaurowanych przez 
założycieli‑pasjonatów. Nie ma jak wypoczynek w Kasinie!

MODERN & VINTAGE ISLAND BESKIDS
The Kasina Ski resort is located in Kasina Wielka, within 
the beautiful mountain range of Island Beskids. The 
range owes its name to the fact that each massif rises 
above local woods, fields and meadows, like an island 
in rough sea. Hiking in the area will strengthen your 
character and put you into shape. Just look at Justyna 
Kowalczyk, a native of Kasina Wielka. The resort prides 
itself on the longest and closest to Krakow lighted ski 
trail with snow cannons on site. In the summer the re-
sort attracts primarily mountain biking lovers. It should 
be noted that Kasina Ski has one of the most extensive 
and modern bike parks in Poland. The Junior Biker Arena 
features a pump track where anyone can cycle for hours 
on end without getting bored, because the obstacles 
can be freely combined depending on your age, fitness 
level and skills. Want to build up your endurance and 
flexibility? Try the Outdoor Fitness mini gym adjacent 
to the Arena. And that’s not all – Kasina’s location is 
ideal for paragliding. Hiking enthusiasts won’t be left 
disappointed as no two peaks of the Island Beskids 

are alike. If you’re worried that your little 
ones will have nothing to do in such 

a sport‑oriented resort, don’t be. 
The resort has a fantastic play-

ground with structures made 
of natural materials, includ-
ing a vintage train. If that’s 
not enough, there’s also 
a life‑size vintage train; dur-

ing the holiday season it runs 
between Kasina and the out-

door museum in Chabówka. The 
train station in the village is among 

the highest in Poland. Another attraction is 
the Museum of Vintage Moped Bikes that houses a col-
lection of 140 mopeds carefully restored by the found-
ers. There’s nothing like holidays in Kasina! 

widokowo i relAksowo nA „dAchu wisły”
Tak właśnie miłośnicy białego szaleństwa nazwali zlokalizowany w Wiśle, ro-
dzinnej miejscowości Adama Małysza – ośrodek Skolnity. I nie jest to jedynie 
marketingowy slogan. Przez cały bowiem rok na wierchu Skolnity działa Bi-
stro na Dachu Wisły, a na wierzchołek z tarasami widokowymi kursuje kolej 
linowa. Roztacza się stamtąd wspaniała panorama kurortu. Można się nią 
rozkoszować, kosztując potraw i napojów w Bistro. Wieść przy tym niesie, 
że kulinarnym przebojem jest na Skolnitach żurek babci Zuzi – spróbujcie go 
koniecznie. Ponadto zwróćcie uwagę, że Wisłę otaczają łagodne, pokryte gę-
stym płaszczem lasów, piękne o każdej porze roku, grzbiety Beskidu Śląskie-
go. Ten widok uspokaja, przyjemnie relaksuje i pobudza marzenia, by okolicę 
poznać lepiej. Zimą prowadzą stamtąd w dół dwie oświetlone, różniące się 
stopniem trudności trasy zjazdowe. Na miejscu jest wypożyczalnia sprzętu 
i szkółka narciarska, a dla dzieci zimowa karuzela. Latem górska panorama 
inspiruje do podejmowania pieszych lub rowerowych wycieczek i spacerów. 
Choćby do źródeł największej z naszych rzek – Wisły, albo do rezydencji pre-
zydentów II RP – słynnego, otwartego dziś dla szerokiej publiczności „Za-
meczku”. Atrakcji nie trzeba zresztą szukać daleko. Dla najmłodszych przy-
gotowano drewniany plac zabaw ze zjeżdżalnią i wielką piaskownicą. Na 
samym wierchu Skolnity jest zagroda z alpakami, w szczycie wakacyjnego 

sezonu oblegana przez tłumy gości. Alpaki to wyjątkowo 
towarzyskie i przyjazne stworzenia, błyskawicznie 

więc pozyskują fanów zarówno wśród dzieci, 
jak i dorosłych. Najlepszą pamiątką tej mię-

dzygatunkowej znajomości jest wykonana 
na miejscu fotografia, zwłaszcza że alpaki 
zdają się pozować do zdjęć niczym piękne, 
utalentowane modelki.

RELAX & ENJOY THE VIEWS 
on the “rooF oF wisłA”
This is what ski enthusiasts call 
the Skolnity resort located in Wisła, 
the hometown of Adam Małysz. It isn’t 
merely a marketing slogan. On top of the Skolnity moun-
tain there’s Bistro na Dachu Wisły, a restaurant open all 
year round. Take the chairlift and reach the top to enjoy 
the panoramic views from the terrace. Relish the scen-
ery and taste the food and drinks served at the Bistro. 
Word has it that the biggest bestseller is gran Zuzia’s ce-
real soup – you absolutely must try it. Note that Wisła is 
surrounded by gentle forested hills, the Silesian Beskids, 
which are beautiful every time of the year. It’s a sooth-
ing and relaxing view that invites to explore the area. 
During the winter the resort offers two lighted ski trails 
of different difficulty levels. There’s a ski rental and ski 
school on site, plus a snowtube carousel for kids. In the 
summer the mountainous scenery invites for hiking and 

bike trips and long walks. One idea for 
a trip is to hike to the source of the Vistu-

la river or to the residence of presidents of 
the Second Polish Republic – today the famous 

“castle” is open to visitors. Other attractions aren’t 
far away. There’s a wooden playground with a slide and 
a huge sandbox for kids. On the top of Skolnity you’ll 
find an enclosure with alpacas, a true hit in full holiday 
season. Alpacas are remarkably friendly animals and 
they have a huge fan-
base both among kids 
and grown‑ups. There’s 
hardly a better souve-
nir than a picture taken 
with an alpaca. Especial-
ly considering that the 
beautiful models seem 
very eager to pose for 
photos.

INFO: www.kasinaski.pl, www.bikeparkkasina.pl, 
www.mopedretro.pl
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nA nArtAch, rowerze, wśród koron drzew...
Krynicka stacja narciarska – Słotwiny Arena – wyrosła w ostat-
nich latach na godny uwagi ośrodek rekreacyjno‑wypoczyn-
kowy. Wyciągi narciarskie położone są na malowniczych zbo-
czach, w towarzystwie bocznego grzbietu Pasma Jaworzyny 
Krynickiej w Beskidzie Sądeckim. Dziś funkcjonuje tam 8 km 
tras zjazdowych o różnym poziomie trudności obsługiwanych 
przez nowoczesne wyciągi krzesełkowe, w tym dwie sześcio-
osobowe kanapy oraz taśmociąg Sunkid dla najmłodszych. 
Stale poszerzana oferta Areny adresowana jest przede wszyst-
kim do rodzin z dziećmi i grup oraz do wszyst-
kich osób zainteresowanych aktywnym 
wypoczynkiem – zimą na nartach 
i snowboardzie, a latem pieszy-
mi i rowerowymi eskapadami. 
O atrakcje na miejscu gospo-
darze również intensywnie 
zabiegają, inwestując wciąż 
w coś nowego i spektaku-
larnego. Tak właśnie w 2017 
roku rozpoczęła się budowa 
nad koronami drzew, widokowej 
wieży o 50‑metrowej wysokości (można 
ją porównać z 17‑piętrowym wieżowcem). Jest 
kulminacyjnym punktem ścieżki, poprowadzonej w koronach 
bujnego drzewostanu buków, jodeł i świerków. Całość jest na 
wskroś ekologiczna, bo wykonana z akacji – twardego i ela-
stycznego drewna – gwarantuje konstrukcji stabilność, a tym 
samym bezpieczeństwo użytkownikom. Nieopodal znajdują 
się przystanki ścieżki dydaktycznej, na której spacer łączy się 
w naturalny sposób z poznaniem geologicznej przeszłości 
Karpat, mitów słowiańskich i wierzeń naszych przodków oraz 
flory i fauny okolic Krynicy‑Zdrój. Gospodarze nie zapomnieli 
też o kulturze dawnych mieszkańców regionu – Łemków – 
i prezentują ich charakterystyczną chałupę zwaną chyżą.

skiinG, cyclinG And wAlkinG AMonG the tree tops
In recent years Słotwiny Arena, a ski station in Krynica, has 
become one of the major resorts for rest and recreation. Ski 
lifts on scenic slopes in the Sądecki Beskid range sit next to the 
side ridge of the Jaworzyny range. Today the area offers 8 km 
of ski trails of varying difficulty level with modern chairlifts, 
including a six‑passenger chairlift and Sunkid conveyor belt 
for kids. The infrastructure at the arena continues to expand 
and it is targeted primarily at families with children, groups 
and active travellers – it’s perfect for skiing and snowboarding 

in the winter and hiking and cycling in the 
summer. Local residents try to provi-

de their guests with as many at-
tractions as they can and they 

keep investing in new and 
spectacular ideas. In 2017 
they launched the con-
struction of a 50‑metre-
‑tall observation tower (as 

tall as a 17‑storey building) 
above the tree tops. It’s the 

final point of a tree‑top walk that 
runs above thick beech, fir and spruce 

woods. The entire structure is super eco‑frien-
dly as it’s made of the strong flexible acacia wood which gives 
the structure stability and ensures safety of visitors. An edu-
cational trail runs nearby and offers tourists a way to enjoy 
a walk and learn about the history of the Carpathian Mounta-
ins, Slavic myths and beliefs and 
the local fauna and flora, at the 
same time. Visitors can experien-
ce a bit of the culture of Lemkos, 
former inhabitants of the region, 
in a traditional Lemko hut known 
as chyża. 

kurzA GórA, czyli  „Alpy” nA polskiM niżu 
W Kurzętniku w województwie warmińsko‑mazurskim wyrasta 
największa stacja narciarska Polski północnej. Ba, oprócz naj-
dłuższej trasy zjazdowej w tej części kraju Kurza Góra oferuje 
największy w Europie, a do tego całoroczny kompleks zjeżdżal-
ni tubingowych. Wśród pięciu zróżnicowanych tras o łącznej 
długości blisko 700 m, jedna wyzwala szczególnie 
potężną porcję adrenaliny, bowiem szalona 
jazda kończy się na niej skokiem na po-
duszkę (Airbag). Trzeba tylko pamiętać, 
że ze względów bezpieczeństwa tory 
tubingowe dostępne są dla dzieci od 
8 lat o wzroście powyżej 120 cm. 
Dla najmłodszych przeznaczona jest 
zjeżdżalnia Tubby Kids dostępna już 
od 4. roku życia, ale bezwzględnie pod 
opieką osoby dorosłej. Natomiast cało-
roczne funkcjonowanie to żaden cud. Stało się 
możliwe dzięki trafnym inwestycjom gospodarzy Kurzej 
Góry, zwłaszcza w system naśnieżania, obsługiwany przez 26 
nowoczesnych armat. Po takich wrażeniach można skosztować 
pizzy z pieca opalanego drewnem czy innych specjałów lokal-
nej kuchni z wyśmienitym deserem „Słodka Bezi”. Dzięki po-
łączeniu naturalnych walorów przyrodniczych z najnowszymi 
technologiami Kurza Góra sprawia, że ojcu z synem ani matce 
z córką „nuda się (rzeczywiście) nie uda... przez cały rok”!

kurzA GórA – Alps in the polish lowlAnds
Kurzętnik, Warmian‑Masurian Voivodeship, is aiming for the 
title of the largest ski station in northern Poland. Beside the 
longest ski trail in this part of the country, Kurza Góra has 
the largest in Europe tubing slides, open all year round. The-
re are five slides whose total length is nearly 700 m. One of 

them is bound to give visitors an adrenaline rush as 
it ends with a crazy jump onto an airbag. It 

should be noted that for safety reasons 
the tubing slides are open to children 

who are at least 8 years of age and 
120 cm tall. Younger kids from 4 
years of age are free to enjoy the 
Tubby Kids slide under the watchful 

eye of a grown‑up. The fact that the 
complex is open all year round is no 

miracle. It’s possible thanks to shrewd 
investments of the proprietors of Kurza Góra 

who put money into snowmaking system comprised of 
26 state‑of‑the‑art snow cannons. After a day full of adven-
tures, try a pizza from a wood stove or other specialties of 
local cuisine, including the exquisite Słodka Bezi dessert. 
The natural assets of the region combined with the latest 
technology make Kurza Góra perfect for fathers and sons or 
mothers and daughters who, indeed, will not be bored here 
any time of the year! 

INFO:  www.slotwinyarena.pl, www. wiezawidokowa.pl
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Piękne istoty: mężczyźni
najseksowniejszy, the hottest, czyli najbardziej rozPalający zmysły, najPrzystojniejszy 

– to najPoPularniejsze dziś Przymiotniki określające urodę Panów.

    anna KłossoWsKa     
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Bradley Cooper, Robert Pattinson, Ryan Gosling, książę Harry. 
Światowe rankingi pism lifestyle’owych najpiękniejszych pa-
nów na świecie dostrzegają zazwyczaj jedynie wśród najbar-
dziej znanych aktorów, ewentualnie koronowanych głów. 
Nasz magazyn sporządził swoją listę „modelowych” przedsta-
wicieli płci brzydszej. Ponadczasowy, bo sięgnęliśmy do czasów 
najdawniejszych i różnych kultur. W ten sposób zobaczymy, jak 
zmieniał się przez wieki ideał męskiego piękna. Przy czym rów-
nież postawiliśmy na „celebrytów”:

Sargon i Wielki – założyciel pierwszego imperium w dzie-
jach świata państwa akadyjskiego musiał być bardzo męski. 
Jego głowa z brązu z 2500‑2000 p.n.e. oddaje charakterystycz-
ne cechy rasy semickiej: czaszkę średniej wielkości, długi i wąski 
nos, piękne oczy o migdałowatym kształcie, pełne wargi, obfite 
owłosienie – władca ma kędzierzawą, bujną brodę i pukle wło-
sów schowane częściowo pod czapką. 

mareK aureliusz – najsłynniejszy pomnik 
rzymskiego cesarza zdobiący Kapitol w Wiecz-
nym Mieście był inspiracją dla rzeźby księcia 
Józefa Poniatowskiego Thorvaldsena, sto-
jącej dziś przed Pałacem Prezydenc-
kim w Warszawie. Oba są do sie-
bie bardzo podobne! Na koniu 
władca prezentuje się niczym 
rzymscy bogowie. Kształtną gło-
wę pokrywa bujna, pełna loków 
czupryna, przechodząca w szerokie bo-
kobrody połączone z brodą i wąsami. Wąski, długi, 
prosty nos i zamyślone spojrzenie zdradzają filozoficz-
ną naturę autora licznych aforyzmów, jak ten: „Boże, daj mi 
cierpliwość, bym pogodził się z tym, czego zmienić nie jestem 
w stanie. Daj mi siłę, bym zmieniał to, co zmienić mogę. I daj 
mi mądrość, bym odróżnił jedno od drugiego”.

henryK Viii – w chwili 
wstąpienia na tron Anglii 
jako 18‑latek był „najuro-
dziwszym spośród wszyst-
kich możnych władców 
(…), powyżej przeciętnego 
wzrostu, o łydce nadzwy-
czaj kształtnej; cerę ma ja-
sną i bez skazy, włosy kasz-
tanowe, zaczesane gładko 
i krótko przycięte na modłę 

francuską, a twarz okrągłą tak piękną, że pasowałaby do po-
wabnej kobiety, szyję raczej długą i grubą”. Gdy dodać do tego 
znajomość kilku języków obcych, umiejętności gry na instru-
mentach, śpiewu i strzelania z łuku – przyszły posiadacz sześciu 
żon, z których dwie kazał ściąć, jawi się jako ideał piękna. Słyn-
ny portret Holbeina z 1540 r. pokazuje już władcę w sile wieku, 
a więc znacznej tuszy. 

Książę józef PoniatoWsKi 
– wizerunek naczelnego wodza 
Wojsk Polskich Królestwa Polskie-
go i marszałka Francji, gorącego 
zwolennika Konstytucji 3 maja, 
uczestnika powstania kościusz-
kowskiego i wyprawy Napoleona 
na Moskwę, przekazuje nam wie-
le płócien i wspomniany wcześniej 
pomnik Thorvaldsena. Zgrabny, 
szczupły, elegancki salonowiec 
o ciemnych oczach siał popłoch 
w niewieścich sercach – chyba żadna z nich nie poznała jego jedy-
nego kompleksu – łysiejącej czaszki skrytej pod tupecikiem.

cochiSe – największy wódz 
Apaczów Chiricahua i jeden 
z najwybitniejszych wodzów 
Indian. „Najpiękniejszy In-
dianin, jakiego kiedykolwiek 
widziano. Mierzył 1,83 m, 
był prosty jak strzała, od 
stóp do głów zbudowany 
tak doskonale, jak to jest tyl-
ko możliwe”, „bardzo męski 
i marsowy, wyglądał tak, jak 
sobie wyobrażamy rzymskich 
żołnierzy” – tak opisywali go 
współcześni, „biali” historycy 
w II połowie XIX w.

john fitzgerald 
Kennedy – wyłu-
piaste oczy jednego 
z najsłynniejszych 
prezydentów USA, 
którego imię zabój-
stwo w Dallas uczy-
niło nieśmiertelnym, 
są chyba jego jedynym, 
nie przez każdego wyty-
kanym defektem. Postawny, 
o uśmiechu aktora Hollywoodu 
i bujnej czuprynie, zręcznie skrywał po-
ważne kłopoty z kręgosłupem. Wolny czas od rządzenia 
krajem spędzał w otoczeniu dosłownie stad kobiet z Marilyn 
Monroe na czele. Był bowiem seksoholikiem, co nie przeszka-
dzało mu być też czułym ojcem dla dzieci i przyjacielem tole-
rancyjnej żony.

malcolm X (malcolm liT-
Tle) – bojownik o równoupraw-
nienie Afroamerykanów w latach 
60. XX w. Do złudzenia przypo-
minający Denzela Washingtona. 
Aktor zresztą wcielił się w postać 
pastora, ostro konkurującego 
z Martinem Lutherem Kingiem 
w filmie Spike’a Lee opartym 
na biografii Malcolma X. Denzel 
Washington za rolę został nomi-
nowany do Oscara.

mohammad 
reza PahlaWi – 
ostatni szach Iranu. 
Postawny, o przenikli-
wym spojrzeniu soko-
lich oczu, dużym nosie, 
wydatnych wargach był 
spadkobiercą cech staro-
żytnych, perskich wład-
ców z Cyrusem Wielkim 
na czele. Niestety nie 
udało mu się odbudo-
wać potęgi imperium – 
zmarł na raka zaraz po 
tym, jak rewolucja Cho-
meiniego wygnała go 
z rodziną z kraju.



Beautiful creatures: men
the sexiest, the hottest, the most good-looking 

– these are the adjectives most widely used today to describe men’s looks.

   anna KłossoWsKa    

Bradley Cooper, Robert Pattinson, Ryan Gosling, Price Harry. The 
lists of the sexiest men forced on us by lifestyle magazines usually 
focus on popular actors and, in some cases, might include royals. 
We came up with our own list of “model” representatives of the 
unfair sex. And it’s timeless, because we drew on ancient times 
and a diversity of cultures. This way, we can show you how beau-
ty standards have changed throughout the ages. Mind you, our 
choices are “celebrities”, too.

Sargon The greaT – the founder of the Akkadian Empire 
had to be a virile man. The bronze head of the ruler, dating back 
to 2500‑2000 BC, depicts the physical characteristics of Semitic 
people: an average‑size skull, a long and narrow nose, beautiful 
almond‑shaped eyes, full lips, thick hair – the ruler has a full curly 
beard and locks of hair hidden under a cap. 

marcus aurelius – the most famous statue of the Roman 
emperor located in the Capitol in the Eternal City served as inspi-
ration for Thorvaldsen’s monument to Józef Poniatowski located 
in front of the Presidential Palace in Warsaw. There’s a clear parallel 
between the two works. The ruler on his horse looks like a Roman 
deity. His shapely head is full of curly hair that extends into sideburns 
combined with a beard and moustache. His long straight nose and 
pensive face give away his nature of a philosopher, the author of 
many famous aphorisms, e.g.: “God give me patience to reconcile 
with what I am not able to change. Give me strength to change 
what I can. And give me wisdom to distinguish one from another.”

henry Viii – when he ascended the English throne, as an 
18‑year‑old boy, he was “the handsomest potentate […], above 
the usual height, with an extremely fine calf to his leg, his comple-
xion very fair and bright, with auburn hair combed straight and 
short, in the French fashion, and a round face so very beautiful 
that it would become a pretty woman, his throat being rather 
long and thick”. Considering that he could also speak several lan-
guages, sing and play musical instruments and he was a skilled 
archer, the husband‑to‑be to six wives, two out of whom were 
beheaded on his orders, appears as the perfect man. The famous 
portrait by Holbein dates back to 1540 and it depicts the middle-
‑aged, now corpulent, king.

Prince józef PoniatoWsKi – the Commander in Chief of 
Polish military force and Marshal of the French Empire, an en-
thusiastic supporter of the 3 May Constitution, participant in 
the Kościuszko Uprising and Napoleon’s Moscow campaign is 
depicted in many a painting and the above‑mentioned sculpture 
by Thorvaldsen. The slick, slim and elegant man of fashion char-
med many a woman with his dark eyes. It’s probable that none 
of them discovered his greatest insecurity – his balding head 
hidden beneath a toupee. 

cochiSe – the greatest leader of the Chiricahua Apache and 
one of the most prominent leaders of Native Americans. “He was 
the finest looking Indian one ever saw. He was about six feet tall 
and as straight as an arrow, built, from the ground up, as perfect 
as any man could be”, he was “of manly and martial appearance, 
not unlike our conception of the Roman soldier” – this is how 
contemporary “white” historians described him in the late 19th 
century. 

john fitzgerald Kennedy – the bulging eyes of the U.S. 
president, whose assassination made his name immortal, seem to 
be his only flaw. A well‑built man with a Hollywood smile and a 
good head of hair, he skilfully disguised his back problems. When 
he was not ruling the country, he surrounded himself with literally 
a myriad of women, including Marilyn Monroe. Although he was 
a sexaholic, it didn’t keep him from being a wonderful father to 
his children and a friend to an extremely tolerant wife.

malcolm X (malcom liTTle) – an advocate for the rights 
of Afro‑Americans in the 1960s who bore a striking resemblance 
to Denzel Washington. After all, the actor plays the title role in 
Spike Lee’s drama film Malcom X. Washington’s portrayal was 
nominated for the Academy Award.

mohammad reza PahlaVi – the last Shah of Iran. He in-
herited his stately figure, piercing eyes, large nose and full lips 
from the rulers of ancient Persia, including Cyrus the Great. Sadly, 
he did not succeed in restoring the empire to its former power – 
he died of cancer soon after he was exiled from the country by 
Khomeini’s regime. 
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r O z M O W a  z . . .

gra, tańczy i... czaruje, 
czyli wiesław Prządka w muzycznym świecie

wiesław Prządka – wirtuoz akordeonu i jedyny Polak grający na bandoneonie diatonicznym – instrumen-
cie charakterystycznym dla tanga argentyńskiego. kompozytor, aranżer i dyrektor artystyczny dużych 
widowisk muzycznych. dzięki niemu akordeon zaczął się pojawiać w filharmoniach jako instrument so-
lowy. wykonuje muzykę z całego świata z własnymi innowacjami, które owocują nowymi aranżacjami 
i programami koncertów. sposób jego gry nadał akordeonowi nowy wymiar. najbliższe są mu francuska 
muzyka akordeonowa i tango. 
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JEst PAn PoznAniAkiEM? -> Z wyboru. Urodziłem się i wy-
chowałem w Wolsztynie. Do Poznania przyjechałem uczyć się 
w liceum muzycznym. Potem zdałem do poznańskiej Akademii 
Muzycznej i tak zostałem tutaj na dłużej. Przez pewien czas 
uczyłem w szkole muzycznej, w której utworzyłem klasę muzyki 
rozrywkowej. Chciałem pokazać młodym ludziom, że na akor-
deonie można zagrać wszystko! Później przez kilka lat mieszka-
łem w Krakowie i współpracowałem z Teatrem im. Słowackiego 
przy spektaklu „Tango Piazzolla”; koncertowałem i uczyłem 
się arcytrudnej gry na bandoneonie diatonicznym. Potem były 
jeszcze Wrocław i Jelenia Góra. Wróciłem do Poznania, bo stąd 
wyszedłem, mam tu wielu przyjaciół i fanów.

Jest Pan entuzJastą akordeonu, który w Polsce 
koJarzy się z zabawami ludowymi i wieJskimi 
weselami. nie Przeszkadza to Panu? nie myślał 
Pan o innym instrumencie? -> Poniekąd akordeon poja-
wił się w moim życiu przypadkiem. Od dziecka marzyłem, żeby 
grać na jakimś instrumencie. Ojciec chciał kupić mi pianino, ale 
akordeon był tańszy i dostałem go na gwiazdkę. Rzeczywiście, 
koledzy w szkole muzycznej podśmiewali się ze mnie; byłem 
jedynym, który wybrał ten instrument. W szkole podstawowej 
grałem też na trąbce i mój nauczyciel odradzał mi akordeon, 
twierdząc, że nie będę miał co robić. Kiedy musiałem dokonać 
wyboru, bliższy sercu okazał się jednak akordeon, i tak już przy 

nim zostałem. Koledzy już się dzisiaj nie śmieją, na kobiety dzia-
ła, a ja jestem dumny, że moją miłością do tego instrumentu 
zaraziłem tylu ludzi.

Już od dzieciństwa ciągnęło Pana do muzyki? -> 
Tak, muzyka towarzyszyła mi od najmłodszych lat dzięki mo-
jemu ojcu. Nie był zawodowym muzykiem, rysował projekty 
domów, ale kochał muzykę. Znał nuty, grał na skrzypcach, 
trochę na gitarze. Mieliśmy w domu dużo płyt. Zamiast oglą-
dać telewizję, wolałem włączyć płytę, położyć się na dywanie 
i pogrążyć w słuchaniu. Ojciec nauczył mnie wygrywania wielu 
melodii na cymbałkach, które dostaliśmy z bratem na gwiazd-
kę. Po latach odkryłem, że gra na instrumentach jest dla mnie 
najlepszym relaksem, działa jak medytacja.

Jak Przebiegała nauka gry na akordeonie? -> 
Zacząłem się uczyć w ognisku muzycznym w Wolsztynie. Po 
trzech latach moja nauczycielka, pani Elżbieta Skorupińska, 
wysłała mnie na ogólnopolski konkurs w Międzyrzeczu. To była 
6. klasa szkoły podstawowej. Pojechała też ze mną do szkoły 
muzycznej w Zbąszyniu, do Tadeusza Laufra, który przesłuchał 
mnie i zaproponował naukę pod swoim kierunkiem. W siódmej 
i ósmej klasie dojeżdżałem już do Zbąszynia. W tym samym cza-
sie grałem na trąbce w orkiestrze dętej, którą w szkole podsta-
wowej numer 3 w Wolsztynie założyli muzycy z filharmonii. Grał 
tam też mój brat na puzonie. Kiedy musiałem zdecydować, na 
jakim instrumencie chcę kontynuować naukę w szkole średniej, 
nie miałem wątpliwości. Mój nauczyciel gry na trąbce był zły, że 
idę do klasy z akordeonem.  Ale ja już wtedy wiedziałem, że we 
Włoszech i we Francji ten instrument jest traktowany poważnie.

dzięki Pana PasJi do akordeonu staJe się 
on Poważanym instrumentem także w Polsce -> 
Nie tylko dzięki mnie, jest nas już kilku. Jako jeden z pierwszych 
zacząłem grać profesjonalnie na akordeonie muzykę rozrywko-
wą. Jednocześnie występowałem z orkiestrami filharmoniczny-
mi jako solista. Chciałem udowodnić, że na akordeonie można 
grać profesjonalnie i różnorodne gatunki muzyczne: jazz, mu-
zykę francuską, klasykę, a potem przyszło tango.

akordeonowa muzyka francuska wykonywana 
na innym instrumencie, nie miałaby Już tego cza-
ru. a Jak Jest z tangiem? -> Tango to przede wszystkim 
bandoneon, w Polsce powszechnie mylony z akordeonem, 
a to jest inny instrument. Podczas koncertów wyjaśniam słu-
chaczom, na czym polega różnica między tymi instrumentami. 
Mają inne brzmienie, inne możliwości wydobywania i kształto-
wania dźwięku. Bandoneon bywa nazywany duszą tanga. To 
na nim powinno się grać tango, a już na pewno argentyńskie.

ilu bandoneonistów Jest w Polsce? -> Są dwa ro-
dzaje bandoneonów. Chromatyczny, którego układ guzików 
jest podobny do akordeonu, i bandoneonistów grających na 
tej odmianie jest już trochę w Polsce. I diatoniczny, na którym 
bardzo trudno nauczyć się grać, ponieważ układ dźwięków jest 
nielogiczny, instrument reaguje inaczej na te same dźwięki pod-
czas otwierania i w inny sposób w trakcie zamykania miecha. 
Nie wdając się w szczegóły, każdy fragment muzyczny to nauka 
czterech układów. Astor Piazzolla mawiał, że trzeba być waria-
tem, by chcieć się nauczyć na nim grać. Jako pierwszy w Polsce 
zacząłem grać na bandoneonie diatonicznym i z tego, co mi 
wiadomo, wciąż jestem jedynym Polakiem, który na nim gra. 
Zainspirował mnie Waldemar Malicki. Wiele lat upłynęło, za-
nim opanowałem technikę gry na tym instrumencie, i właściwie 
wciąż się uczę. 

miał Pan możliwość doskonalenia umieJętności 
gry na bandoneonie w oJczyźnie tanga. 
Jakie wrażenia? -> Tak, podróżowałem trochę po Argen-
tynie. Przede wszystkim chodziłem na koncerty. Wiele się na-
uczyłem, czerpałem z doświadczeń rasowych bandoneonistów. 
Wiedziałem, że będzie to rodzaj weryfikacji moich umiejętno-
ści, ale byłem otwarty. Trudno Europejczykowi porównywać się 
z Argentyńczykami, którzy od pokoleń grają na bandoneonie. 
Technika ich gry jest imponująca.  Ale okazało się, że to, co 
w tangu jest najważniejsze – emocje, dusza i głębia gry –  po-
trafię oddać dobrze. Spotkałem się z uznaniem argentyńskich 
bandoneonistów. Spełniło się też moje marzenie – zagrałem na 
ulicy z lokalnym zespołem oraz na placu San Telmo w Buenos 
Aires.  

Na północy Argentyny poznałem tamtejszych górali i ich folklor. 
Największe wrażenie zrobiła na mnie grota skalna El Anfiteatro 
w Quebrada de las Conchas, nazywana przez Indian Bramą 
Niebios. Przyjeżdżają tam muzycy z całego świata, by wydobyć 
kilka dźwięków. Ja zagrałem polskie tango „Już nigdy” Jerzego 
Petersburskiego. Nieoczekiwanie przyłączył się do mnie argen-
tyński gitarzysta, zawodowy muzyk, i potem zaczęliśmy razem 
grać Astora Piazzollę. Po chwili dołączył wokal i zrobił się spon-
taniczny koncert. Byłem pod ogromnym wrażeniem przyrody, 
akustyki i ludzi. Nigdy tego nie zapomnę.

Zaraz po powrocie do Polski zagrałem koncert w filharmonii 
w Wałbrzychu. Dyrygował Argentyńczyk Gustavo Fontana. Bez 
starań z mojej strony los styka mnie z Argentyną i jej kulturą.

a Potrafi Pan tańczyć tango? -> Przez pewien czas 
chodziliśmy z żoną na lekcje do akademii tanga, prowadzonej 
przez naszych przyjaciół. Oboje mamy mnóstwo zajęć i to była 



dla nas świetna terapia. Przez półtorej godziny zapomina się 
o problemach i skupia wyłącznie na tym, co się robi na par-
kiecie. Tango jest szczególnym tańcem, to czas spędzony na-
prawdę razem. 
 
Jakie PredysPozycJe są Potrzebne, 
żeby dobrze grać na akordeonie i bandoneonie? 
-> Trzeba mieć siłę. Kiedy zacząłem się uczyć grać na bandone-
onie, ciągle bardzo bolała mnie prawa ręka. Akordeon zamyka 
i otwiera jedna ręka, a na bandoneonie muszą pracować obie. 
Gram stojąc, co jest dodatkowym wysiłkiem. Grając na ban-
doneonie stoję praktycznie na jednej nodze, więc potrzebna 
jest dodatkowo umiejętność zachowania równowagi. Trzeba to 
wszystko wypracować.

JAk? -> Nie chodzę na siłownię, zastępują mi ją godziny spę-
dzone przy instrumentach. Rzeczywiście, muszę dbać o krę-
gosłup. Akordeon waży prawie 20 kilogramów,  bandoneon 
8, więc jest co dźwigać. Wykonuję codziennie specjalne ćwi-
czenia. Znalazłem odpowiednie –  rytuały tybetańskie. To mi 
pomaga.

czy to Prawda, że zaczął się Pan uczyć grać 
na fletni Pana? -> Prawda. Przywiozłem ją z Argentyny. 
Na północy kraju w miejscowości Tilcara chodziłem do miej-
scowego klubu muzycznego. Poznałem tam muzyków z miej-
scowego zespołu grającego argentyński folklor m.in. właśnie 
na fletniach Pana. Od razu nawiązaliśmy kontakt. Przez cały 
czas mego pobytu w Tilcara chodziłem do nich na lekcje. Mój 
nauczyciel okazał się budowniczym fletni  Pana i skonstruował 
instrument specjalnie dla mnie. Potrzebuję jeszcze czasu, by go 
opanować.  A o czas trudno, bo nie tylko sam dużo koncertuję, 

ale angażuję się też w organizację cudzych mniejszych i więk-
szych projektów.

w marcu tego roku w PoznańskieJ auli uam odbył 
się koncert z okazJi Jubileuszu 25-lecia zesPołu 
new musette Quartet, którego Jest Pan twórcą 
i liderem. Jakie były Początki teJ formacJi? -> Kiedy 
zakochałem się w muzyce francuskiej i atmosferze romantycznego 
Paryża, postanowiłem założyć własny zespół grający tę muzykę. 
Znalazłem w znajomych muzykach bratnie dusze, zainspirowałem 
się najsłynniejszymi francuskimi akordeonistami, stworzyłem wła-
sne aranże i zaczęliśmy występować jako Musette Quartet. 

Nieco później, kiedy poznałem Richarda Galliano, francuskie-
go akordeonistę, uznawanego za najwybitniejszego na świe-
cie wirtuoza tego instrumentu, zachwyciłem się stworzonym 
przez niego stylem new musette. Jest to odniesienie do tradycji 
walczyków francuskich, ale granych z elementami jazzu. Posta-
nowiłem przenieść to do Polski; zaaranżowałem kilka francu-
skich utworów, napisałem też własne. Projekt Musette Quartet 
kupiła w 1998 roku do TVP 2 Nina Terentiew, która doceniła 
jego wyjątkowość. Za swój sukces uznaję fakt, że stanąłem 
na scenie obok Richarda Galliano. To było dla mnie ogromne 
i niezapomniane przeżycie. Potem nagraliśmy wspólną płytę. 
Zespół o nowej nazwie New Musette Quartet przeszedł szereg 
transformacji, ale trwa do dziś.

czym skutkuJe ćwierć wieku wsPólnego grania? 
-> Myślę, że 25 lat prawie w tym samym składzie to spore osią-
gnięcie. Zagraliśmy w tym czasie wiele niezwykłych koncertów, 
a ukoronowaniem naszej „francuskiej przygody” był właśnie 
wspomniany koncert jubileuszowy w Auli UAM.

wzięli w nim udział Pana PrzyJaciele. Program 
koncertu wyPełniły naJPięknieJsze walce Paryża, 
PrzeboJe edith Piaf, franka sinatry i Joe dassina, 
muzyka filmowa francisa lai, utwory wsPomnia-
nego richarda galliano, tanga astora Piazzolli, 
Pana komPozycJe i standardy Jazzowe. 
czym Pan się kierował, wybieraJąc rePertuar 
i wykonawców? -> Zawsze kieruję się tym, co jest bliskie 
mojemu sercu. Dobór utworów, ich dynamikę, aranżacje bu-
duję za każdym razem inaczej. W tym koncercie łącznikiem był 
skład New Musette Quartet:  Wiesław Prządka – akordeon, Ed-
mund Klaus – gitara, Zbigniew Wrombel – kontrabas, Andrzej 
Mazurek – perkusja, instrumenty perkusyjne. Towarzyszyliśmy 
solistom w każdym utworze, a mnie zależało, by brylował akor-
deon. Nazywam takie koncerty „magic accordion”  – to sformu-
łowanie najlepiej oddaje ideę. 

Zaprosiłem wokalistów: Olgę Bończyk, Justynę Szafran, Krzysz-
tofa Kilijańskiego i Jacka Kotlarskiego, a także instrumentali-
stów: Kacpra Smolińskiego grającego na harmonijce i Dominika 
Bukowskiego na wibrafonie. Każdy z nich ma to coś, co dla 
mnie jest niezwykle ważne, wręcz kluczowe w muzyce – prze-
kaz artystyczny, wkładanie całej duszy w to, co się w danym 
momencie wykonuje, i miłość do widzów. Koncert poprowa-
dzili Jadzia i Tadeusz Kutowie z Teatru Naszego w Michało-
wicach. Stał się on wydarzeniem nie tylko muzycznym, ale 
też niemal familijnym. Krótko mówiąc, osiągnąłem swój cel. 
Bardzo ważna była też dla mnie postać dyrygenta Bohdana 
Jarmołowicza, który poprowadził orkiestrę Teatru Muzycz-
nego w Poznaniu. Z Bohdanem grałem przez wiele lat jako 
solista na estradach wielu filharmonii, nagraliśmy razem płytę 
z Polską Filharmonią Sinfonia Baltica w Słupsku. Świetnie się 
rozumiemy na scenie.

co teraz Przed Panem? -> Pracuję nad dwoma dużymi 
projektami. Jeden to koncert na szczycie góry, dosłownie na 
szczycie, w Krynicy‑Zdroju, organizowany już po raz drugi 
przez Słotwiny Arena. Drugie wydarzenie jest przedsięwzięciem 
międzynarodowym. Na razie mogę tylko zdradzić, że chodzi 
o muzykę filmową i Paryż. Wspólnie z Casa Buena Academia 
del Tango i Teatrem Tanga pracujemy nad nowym spektaklem, 
do którego zainspirował nas wspólny pobyt w Argentynie.   

kto wPadł na Pomysł koncertu 
na szczycie góry w krynicy? -> Jestem w Krynicy‑Zdroju 
częstym gościem. Kiedy rok temu współtworzyłem podobny 
koncert od strony muzycznej, zrobiło się z tego duże wydarze-
nie, wyszło wspaniale. Ośrodek Słotwiny Arena podjął decyzję 
o kontynuacji. Zatem w tym roku odbędzie się ponownie 13 
lipca, z jeszcze większym rozmachem. Będą  to „Dźwięki Gór”.

czym ten koncert będzie się różnił 
od koncertów w tradycyJnych warunkach? -> Jest 
przygotowywany w pełni profesjonalnie, ale niezwykłe miejsce 
tworzy wyjątkową atmosferę. Muzyka, reżyseria świateł i usy-
tuowanie sceny łączą się w olśniewający spektakl. Nie trzeba 
się wspinać, żeby dotrzeć na koncert. Goście wjeżdżają na górę 
nowoczesną koleją krzesełkową i tą samą drogą wracają. To 
taka niecodzienna, letnia przygoda w górach.  

kto wystąPi? -> Nie mogę jeszcze zdradzić szczegółów. Bę-
dzie to polsko‑argentyńska kooperacja z udziałem wybitnych 
muzyków, m.in. Krzesimira Dębskiego, Artura Andrusa i cu-
downych Indian, których poznałem w Argentynie. 

Serdecznie zapraszam miłośników gór i muzyki. Spotkajmy się 
13 lipca w Krynicy‑Zdroju!
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he Plays, dances and... charms, that is, 
wiesław PrzĄdka in the world of music 

wiesław Prządka - an accordion virtuoso and the only Pole that Plays the diatonic ban-
doneon - an instrument characteristic of argentinian tango. a comPoser, arranger 
and artistic director of large musical sPectacles. thanks to his work, the accordion 
began to aPPear in Philharmonics as a solo instrument. he Performs music from all 
over the world with original innovations that result in new arrangements and con-
cert Programmes. his Playing style has given the accordion a new dimension. he is fond 
of french accordion music and tango.

are you a resident of Poznań? -> By choice. I was born 
and raised in Wolsztyn. I came to Poznań to study at the mu-
sic secondary school. Then I was admitted to the Academy of 
Music in Poznań, and so I stayed here for a while longer. I lec-
tured for a while at the music school, where I created a class 
of entertainment music. I wanted to show young people that 
one can play anything on the accordion! Then, I lived in Krakow 
for a few years and worked with the Słowacki Theatre on the 
performance of „Tango Piazzolla”; I gave concerts and learned 
the extremely difficult art of playing the diatonic bandoneon. 
After that, lived in Wrocław and then Jelenia Góra. I came back 
to Poznań because it is where it all began; I have many friends 
and fans here.

are you an enthusiast of the accordion, which 
is associated in Poland with folk entertainment 
and country weddings? doesn’t it bother you? 
didn’t you think of a different instrument? -> In a 
way, the accordion appeared in my life by chance. I had dreamt 
of playing an instrument since I was a child. My father wanted 
to buy me a piano, but the accordion was cheaper, and I got it 
for Christmas.  In fact, my friends at the music school laughed 
at me; I was the only one who chose this instrument. I also 
played the trumpet at primary school, and my teacher advised 
me against playing the accordion, saying that I would have no 
use in doing so. When I had to make a choice, the accordion 
turned out to be dearer to my heart, and soI stuck to it. My 
friends no longer laugh at me today; it has an effect on wo-
men, and I am proud that I have inspired so many people with 
my love for this instrument.

haVe you always been drawn 
to music as a child? -> Yes, music has accompanied me 

from an early age, thanks to my father. He was not a profes-
sional musician; he designed houses but loved music. He was 
familiar with music notes, played the violin, and a bit of the 
guitar. We had plenty of records at home. Instead of watching 
TV, I preferred to turn on the record, lie down on the carpet 
and immerse myself in listening. My father taught me how to 
play various melodies on the chimes my brother and I got for 
Christmas. Years later, I discovered that playing instruments is 
the best way for me to relax; it works like meditation.

how did you learn to Play the accordion? ->
I started to take lessons in a music centre in Wolsztyn. After 
three years, my teacher, Ms Elżbieta Skorupińska, sent me to a 
national competition in Międzyrzecz. It was the 6th form of pri-
mary school. She also accompanied me to the music school in 
Zbąszyń, to Tadeusz Laufra, who interviewed me and propo-
sed that I study under his tutelage. In the seventh and eighth 
form, I was already commuting to Zbąszyń. Meanwhile, I also 
played the trumpet in a brass band, founded by musicians 
from the Philharmonic Orchestra at the primary school num-
ber 3 in Wolsztyn. My brother also played the trombone there. 
When I had to decide on the instrument I wanted to continue 
learning at secondary school, I had no doubts. My trumpet 
teacher was angry that I opted for the accordion. However, 
I already knew then that this instrument is taken seriously in 
Italy and France.

thanks to your Passion for the accordion 
it has also become a recognised 
instrument in Poland ->
Not just because of me, there are already quite a few of us. I 
was one of the first to start playing entertainment music pro-
fessionally on the accordion. I also performed with philharmo-

nic orchestras as a soloist. I wanted to prove that the accordion 
can be played professionally and in a variety of musical genres: 
jazz, French music, classical music, and then the tango.

french accordion music Performed on a dif-
ferent instrument would no longer haVe that 
charm. and what about the tango? -> Tango is pri-
marily a bandoneon, commonly confused with the accordion 
in Poland, but it is a different instrument. During my concerts, 
I explain the differences between these instruments to the au-
dience. They have different tones, different ways of producing 
and modulating sound. The Bandoneon is sometimes referred 
to as the soul of the tango. The tango should be played on it, 
in particular, Argentine tango.

how many bandoneonists are there in Poland? -> 
There are two kinds of bandoneons. The Chromatic bandone-
on, with a button layout similar to the accordion, and quite a 
few bandoneonists play this variety in Poland. The other, the 
diatonic, is very difficult to learn because the sound system 
is illogical, and the instrument reacts differently to the same 
sounds when opening and closing the bellows. Without going 
into details, each musical fragment involves the learning of 
four arrangements. Astor Piazzolla used to say that you have 
to be crazy to want to learn how to play it. I was the first in 
Poland to start playing on the diatonic bandoneon and, as far 
as I know, I am still the only Pole who plays it. I was inspired 
by Waldemar Malicki. It took me several years to master the 
technique of playing this instrument, and in fact, I am still 
learning.

you had the oPPortunity to refine your skills on 
the bandoneon in the homeland of tango.
what are your imPressions? -> Yes, I travelled a bit aro-
und Argentina. I mostly went to concerts. I learned a lot from 
the experience of real bandoneonists. I knew it would be, in a 
way, a test of my skills, but I was open to it. It is difficult to com-
pare Europeans with Argentines who have been playing the 
bandoneon for generations. Their playing technique is impres-
sive. But then it turned out that I could very well express what 
is most important in tango ‑ emotions, soul and profundity of 
play. I received accolades from Argentinian bandoneonists. My 
dream also came true ‑ I played on the street with a local band 
and at the San Telmo Square in Buenos Aires.

In the north of Argentina, I learned about the highlanders and 
their folklore. I was most impressed by the rock cave El Anfite-
atro in Quebrada de las Conchas, referred to by the Indians as 
the Gate of Heaven. Musicians from all over the world visit it 

to learn several notes. I played the Polish tango „Never Again” 
by Jerzy Petersburski. Unexpectedly I was joined by an Argen-
tinian guitarist, a professional musician, and then we played 
Astor Piazzolla together. After a while, a vocalist joined in, and 
a spontaneous concert ensued. I was very impressed by the 
natural environment, acoustics and people. I’ll never forget it.
Upon my return to Poland, I gave a concert at the Wałbrzych 
Philharmonic. It was conducted by an Argentinian, Gustavo 
Fontana. With no efforts but fate on my side, I continuously 
encounter Argentina and its culture.

can you dance the tango? -> For some time, my wife 
and I took lessons at a tango academy run by our friends. We 
are both involved in various activities, and so it was, in a way, 
a great therapy for us.  For an hour and a half, you forget all 
your problems and only focus on what you do on the dance 
floor. Tango is a special dance; it’s quality time truly spent 
together. 

what PredisPositions are reQuired
to master the accordion and bandoneon?
‑> It requires strength. When I started learning the bandoneon, 
my right hand was always sore. With the accordion, you clo-
se and open with one hand whereas on the bandoneon both 
hands must work. I play while standing, which is an additional 
effort. When I play the bandoneon, I practically stand on one 
leg, and therefore, it also requires the ability to maintain balan-
ce. You must have it all worked out.

how? -> I don’t go to the gym; it’s substituted by hours spent 
on instruments. Of course, I have to take care of my spine. The 
accordion weighs nearly 20 kilograms, the bandoneon 8, so it’ 
s quite a load to carry. I do special exercises every day. I discove-
red suitable Tibetan rituals. It helps me.

is it true you’Ve started learning the Pan flute? 
True. I brought it with me from Argentina. I used to go to a 
local music club in Tilcara in the north of the country. There, I 
met musicians from a local band playing Argentinean folklore, 
among others, on Pan Flute. We immediately established con-
tact. I visited them for lessons the entire time I stayed in Tilcara. 
My teacher turned out to be a constructor of Pan Flutes, and so 
he made one especially for me. I still need some time to master 
it. And time is hard to come by, because not only do I give a lot 
of concerts myself, but I am also involved in organising smaller 
and bigger projects for others.

in march this year a concert was held in the au-
ditorium of the uniVersity of Poznań on the occa-
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sion of the 25th anniVersary of the new musette 
Quartet, of which you are the creator and leader. 
how did this band originate? -> Upon falling in love 
with French music and the atmosphere of romantic Paris, I de-
cided to start my own band with this music. I found soulmates 
in my friends who are musicians. Inspired by the most famous 
French accordionists, I created my own arrangements, and we 
started to perform as Musette Quartet.

A little later, upon meeting Richard Galliano, a French accor-
dionist, considered to be the most outstanding virtuoso of 
this instrument, I was delighted with the new musette style he 
had created. It is a reference to the tradition of French waltzes, 
played with elements of jazz. I decided to bring it to Poland; I 
arranged a few French compositions and also wrote mine. The 
Musette Quartet project was bought in 1998 by Nina Teren-
tiew for TVP 2, who appreciated its uniqueness. I consider it a 
success to appear on stage next to Richard Galliano. It was a 
huge and unforgettable experience for me. Later, we recorded 
an album together. The band with the new name New Musette 
Quartet has undergone a series of transformations but is still 
active to date.

what is the result of a Quarter 
of a century of Playing together?
-> I believe that 25 years in nearly the same line‑up is a huge 
accomplishment. During this time, we have given many remar-
kable concerts, and the highlight of our „French adventure” 
was the anniversary concert mentioned earlier, at the Adam 
Mickiewicz University Lecture Hall.

your friends ParticiPated in it. the concert Pro-
gram was filled with the most beautiful waltzes 
of Paris, hits of edith Piaf, frank sinatra and Joe 
dassin, film music by francis lai, works by richard 
galliano mentioned earlier, tango by astor Piaz-
zolla, your comPositions and Jazz standards. 
what were your reasons for choosing the rePer-
toire and Performers? -> I’m always guided by what’s 
dear to my heart. I build the selection of tracks, their dynamics 
and arrangements in a different way each time. During the con-
cert, the link was the New Musette Quartet: Wiesław Prządka 
‑ accordion, Edmund Klaus ‑ guitar, Zbigniew Wrombel ‑ do-
uble bass, Andrzej Mazurek ‑ drums, percussion instruments. 
We accompanied the soloists in every song, and I wanted the 
accordion to dominate. I call such concerts “magic accordion” 
‑ this phrase best reflects the idea.

I invited the vocalists: Olga Bończyk, Justyna Szafran, Krzysztof 

Kilijański and Jacek Kotlarski, as well as instrumentalists: Kac-
per Smoliński who plays the harmonica and Dominik Bukowski 
the vibraphone. Each of them has something extremely im-
portant to me, or perhaps even crucial in music ‑ an artistic 
message, giving you all to a given performance, and love for 
the audience. The concert was hosted by Jadzia and Tadeusz 
Kut from Teatr Naszego in Michałowice. It became not only a 
musical event but also a family event. In a nutshell, I accom-
plished my goal. Also of great relevance to me was the figure 
of the conductor Bohdan Jarmołowicz, who conducted the 
orchestra of the Musical Theatre in Poznań. I played with 
Bohdan for many years as a soloist on stage at many phil-
harmonic halls, and we recorded an album with the Polish 
Sinfonia Baltica Philharmonic in Słupsk. We understand each 
other very well on stage.

what’s neXt? -> I’m working on two major projects. One is 
a concert at the top of the mountain, literally at the top, in Kry-
nica‑Zdrój, organised for the second time by Słotwiny Arena. 
The second event is an international project. All I can tell you 
for now is that it’s about film music and Paris. In collaboration 
with Casa Buena Academia del Tango and Tango Theatre, we 
are working on a new performance inspired by our mutual stay 
in Argentina.

who came uP with the idea of a concert at the toP 
of the mountain in krynica? -> I’m a frequent visitor 
to Krynica‑Zdrój. A year ago, I co‑created the musical aspect 
of a similar concert, which turned out to be a huge event; it 
was magnificent. The Słotwiny Arena decided to continue the 
event. As a consequence, the event will be held again on 13 
July 2019, with even greater momentum. It will be titled the 
„Sounds of the Mountains”.

chow will this concert differ from concerts in 
traditional settings? -> It is organised with full pro-
fessionalism, but the unusual location gives it a unique atmo-
sphere. The music, the light direction and location of the stage 
combine to create a dazzling spectacle. You don’t have to climb 
to get to the concert. Guests will be transported up the moun-
tain by a modern chairlift and return the same way. It’s like an 
unusual summer adventure in the mountains.

who’s going to Perform? -> I can’t disclose the details 
yet. It will be Polish‑Argentinian cooperation with the partici-
pation of outstanding musicians, including Krzesimir Dębski, 
Arthur Andrus and the wonderful Indians I met in Argentina.
I cordially invite all mountain and music enthusiasts. Let’s meet 
on 13 July in Krynica‑Zdrój!
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milko doda ci sił 
milko to rodzina Produktów mlecznych Przeznaczona dla osób aktywnych, 

które lubią sPędzać dużo czasu na świeżym Powietrzu. są one źródłem energii, 
dostarczają wielu cennych składników odżywczych 

i  wsPierają Procesy trawienne. 
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Do rodziny Milko należą naturalne jogurty, maślanki i kefiry 
oraz jogurty owocowe, deserowe i wyjątkowa linia owocowo-
‑warzywna pod nazwą Acti Vege. Wszystkie one produkowa-
ne są z najlepszego polskiego mleka pochodzącego od krów 
pasących się na polach Warmii i Mazurach. Nie ma w nich 
sztucznych dodatków ani konserwantów. 

Milko doskonale nadaje się na przekąskę do pracy, szkoły czy 
na wycieczkę.  W niewielkim, wygodnym opakowaniu o po-
jemności 330 ml łatwo ją schować do torby, plecaka czy kie-
szeni. Nie zajmuje zbyt wiele miejsca i łatwo po nią sięgnąć 
w każdej chwili. 

Milko, jako marka przeznaczona dla osób aktywnych, angażu-
je się w promocję sportu. W tym roku już po raz drugi 

jest tytularnym sponsorem zawodów Milko Ma-
zury MTB, najszybciej rozwijającego się cy-

klu wyścigów kolarstwa górskiego w Pol-
sce. Startują w nim zarówno amatorzy, 
jak i profesjonalne grupy. Trasa Milko 
Mazury MTB wiedzie przez najpiękniej-
sze rejony Warmii i Mazur, a sam wyścig 

nazywany jest najpiękniejszymi krajobra-
zowo zawodami kolarskimi  w naszym kra-

ju. Milko jest także sponsorem  Mistrzostw Polski w kolarstwie 
górskim XCO/XCR Mrągowo 2019, które rozegrane zostaną 
19‑21 lipca. 

Harmonogram wydarzeń oraz szczegółowe informacje na te-
mat zawodów MILKO MAZURY MTB znaleźć można na stro-
nie: https://www.mazurymtb.pl/zawody

MIKO MAZURY MTB oraz Mistrzostwa PL w Kolarstwie Górskim

• 19-21 lipca  Mistrzostwa Polski w kolarstwie górskim XCO/XCR Mrągowo 2019 

 Kalendarz Milko Mazury MTB
•  6-7 kwietnia  – Prolog Milko Mazury MTB Gdańsk 
•  14 kwietnia  – Milko Mazury MTB Etap 1 Gałkowo
•  5 maja  – Milko Mazury MTB Etap 2 Warchały
•  19 maja  – Milko Mazury MTB Etap 3 Giżycko
•  2 czerwca  – Milko Mazury MTB Etap 4 Szczytno
•  23 czerwca  – Milko Mazury MTB Etap 5 Mikołajki
•  7 lipca  – Milko Mazury MTB Etap 6 Wilkasy
•  20 lipca  – Milko Mazury MTB Etap 7 Mrągowo 
•  4 sierpnia  – Milko Mazury MTB Etap 8 Pisz
•  18 sierpnia  – Milko Mazury MTB Etap 9 Olsztyn
• 1 września  – Milko Mazury MTB Etap 10 Krutyń
• 15 września  – Milko Mazury MTB Etap 11 Mrągowo 
• 29 września  – Milko Mazury MTB Etap 12 Szymany

Marka Milko jest obecna na rynku od 2003 roku, a jej producentem jest Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol w Mrągowie.  

E V E N t s

Boost your energy with milko 
milko is a brand of dairy Products designed for PeoPle who like to sPend their time ac-
tively in the oPen air. they boost energy levels, Provide valuable nutrients and stimulate 
metabolism.

Milko products include plain yoghurts, buttermilk, kefirs as 
well as fruit‑flavoured yoghurts, yoghurt desserts and the 
special Acti Vege product range based on fruit and vegeta-
bles. All of these products are made from high‑quality milk 
produced by Polish cows grazing on the meadows of Warmia 
and Masuria. The products contain no artificial additives nor 
preservatives.

Milko products make the perfect snack to take with you to 
work, school or for a trip. The 330 ml bottle is small and han-
dy and it easily fits into every bag and pocket. It doesn’t take 
much space and it’s easy to grab.

As a brand whose products are targeted at active people, 
Milko is very involved in sports promotion. This year, for the 
second time, it sponsors the Milko Mazury MTB competition, 
a rapidly growing series of mountain bike races set in Poland. 
The competition attracts amateurs and professional athletes 
alike. The route of the Milko Mazury MTB races passes thro-
ugh the most picturesque corners of Warmia and Masuria 
and the competition itself has been dubbed the most visually 
spectacular bicycle race in Poland. In addition, Milko acts as 

the sponsor of XCO/XCR Mrągowo 2019 Polish Mountain Bike 
Championship scheduled to take place on 19‑21 July.

For a complete schedule of events and more information abo-
ut the MILKO MAZURY MTB competition go to https://www.
mazurymtb.pl/zawody

MILKO MAZURY MTB and Polish Mountain Bike Championship

• 19/21 July – XCO/XCR Mrągowo 2019 Polish Mountain Bike Championship

 Milko Mazury MTB Calendar
•  6/7 April  – Prologue to Milko Mazury MTB Gdańsk
•  14 April  – Milko Mazury MTB Leg 1 Gałkowo
•  5 May  – Milko Mazury MTB Leg 2 Warchały
•  19 May  – Milko Mazury MTB Leg 3 Giżycko
•  2 June  – Milko Mazury MTB Leg 4 Szczytno
•  23 June  – Milko Mazury MTB Leg 5 Mikołajki
•  7 July  – Milko Mazury MTB Leg 6 Wilkasy
•  20 July  – Milko Mazury MTB Leg 7 Mrągowo
•  4 August  – Milko Mazury MTB Leg 8 Pisz
•  18 August  – Milko Mazury MTB Leg 9 Olsztyn
•  1 September  – Milko Mazury MTB Leg 10 Krutyń
•  15 September  – Milko Mazury MTB Leg 11 Mrągowo
•  29 September  – Milko Mazury MTB Leg 12 Szymany

The Milko brand has been present on the market since 2003. The brand is manufactured by Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol based in Mrągowo.
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w dawnej stolicy warmii
lidzbark warmiński leży ok. 50 km do olsztyna. od 1350 roku 
aż do xix wieku był stolicą warmii i jej największym miastem. 

słynie z zamku biskuPiego, który jest jednym z najcenniejszych 
zabytków architektury gotyckiej w Polsce.

  miroslaw mikulski  
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Biskupi rezydowali w nim ponad 400 lat, a jego ostatnim go-
spodarzem był biskup, poeta i satyryk Ignacy Krasicki, który 
opuścił Lidzbark w 1794 roku. Autor słów „Prawdziwa cnota 
krytyk się nie boi” jest obecnie patronem odbywających się 
tu co roku Lidzbarskich Wieczorów Humoru i Satyry (w tym 
roku to 15‑18 sierpnia), w których biorą udział najlepsze 
polskie kabarety. W zamku biskupim przez kilka lat mieszkał 
też Mikołaj Kopernik, który przybył na zaproszenie swojego 
wuja, biskupa warmińskiego Łukasza Watzenrodego. Dziś 
w zamku znajduje się muzeum, a sama budowla zachwyca 
wspaniałym dziedzińcem z krużgankami, wielkim refekta-
rzem, zwanym też salą sądową, oraz rokokową kaplicą ze 

starymi organami. W ubiegłym roku gościli tu filmowcy i krę-
cili zdjęcia do serialu „Korona królów”. W 1994 roku część 
tzw. podzamcza niemal doszczętnie spłonęła i przez wiele 
lat popadała w ruinę. Na szczęście udało się ją uratować 
i kosztem 60 mln zł powstał w tym miejscu luksusowy, czte-
rogwiazdkowy Hotel Krasicki.  W mieście są też inne zabytki. 
Warto zwłaszcza obejrzeć monumentalną Wysoką Bramę, 
jedną z trzech wiodących niegdyś do miasta, gotycki kościół 
św. Piotra i Pawła oraz oranżerię Ignacego Krasickiego z XVII 
wieku. Do atrakcji Lidzbarka Warmińskiego należą też rejsy 
gondolą po Łynie. W mieście jest dwadzieścia mostów, jest 
więc co oglądać. 

FestiwAl sMAków 
Ale Lidzbark Warmiński to nie tyko zabytki i w letnie weekendy 
sporo się tu dzieje. Już od 31 maja do 2 czerwca na dziedzińcu 
Hotelu Krasicki odbędzie się 9. Ogólnopolski Festiwal Serów 
Farmerskich  i Tradycyjnych „Czas na ser”, podczas którego 
można spróbować, jak smakuje prawdziwy ser. Festiwal jest 
znany w całej Polsce i na stałe wszedł już do kalendarza  im-
prez promujących tradycyjne serowarstwo. Pierwszy dzień 
przeznaczony jest tylko dla serowarów, natomiast dwa kolejne 
to prawdziwy festiwal smaków, w którym mogą uczestniczyć 
wszyscy. Można wtedy spróbować różnych gatunków serów 
wytwarzanych przez lokalnych producentów i poznać bogac-
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twa smaku naturalnych wyrobów z różnych regionów Polski. 
W trakcie festiwalu odbywają się też Warsztaty Smaku, które 
są doskonałą okazją, żeby poznać bogactwo gatunków serów, 
ich aromat, właściwości oraz sekrety produkcji. Doświadczeni 
i renomowani kucharze pokazują też, jak wzbogacać własną 
kuchnię o potrawy z dodatkiem serów tradycyjnych. Warszta-
ty przeznaczone są dla całych rodzin z dziećmi – każdy znaj-
dzie tu coś dla siebie i będzie zadowolony. 

nApoleon w lidzBArku 
Lidzbark Warmiński to także świadek ważnych wydarzeń 
historycznych. Właśnie tu 10 czerwca 1807 roku doszło do 
bitwy pod Heilsbergiem – jednej z największych bitew napo-
leońskich na terenach dzisiejszej Polski, w której brało udział 
140 tys. żołnierzy. Lidzbark Warmiński, zwany wtedy  Heils-
bergiem, dzięki swemu położeniu stał się głównym ośrodkiem 
oporu Rosjan i Prusaków. Od 7 do 9 czerwca w Lidzbarku już 
po raz 13.  obędzie się festiwal „Napoleon Kultury”, którego 
główną atrakcją jest rekonstrukcja bitwy sprzed ponad dwu-
stu lat. Na specjalnie przygotowanych polach zmierzy się ze 
sobą około 200 rekonstruktorów i to nie tylko piechota, ale 
też konnica i artyleria. Widowisko rokrocznie przyciąga coraz 
większe tłumy turystów i bierze w nim  udział coraz więcej 
rekonstruktorów. Zanim jednak dojdzie do bitwy, warto zwie-
dzić obozowiska Rosjan, Prusaków oraz Francuzów i przyj-
rzeć się pracy dawnych rzemieślników, m.in. kaletników, fil-
cowników, kowali, cieśli czy garncarzy. Wśród żołnierzy znad 
Sekwany można też spotkać samego Napoleona, a nawet 

porozmawiać z nim! Przed główną rekonstrukcją obędzie się 
pokaz musztry w wykonaniu rekonstruktorów. W tym roku 
będziemy też świadkami nietypowego wydarzenia – w Zam-
ku Biskupów Warmińskich odbędzie się prezentacja nowego 
nabytku muzeum – obrazu „Bitwa pod Heilsbergiem”  Antona 
Hoffmanna, oraz prelekcja dr. Tomasza Strzeżyka poświęcona 
pobytowi Napoleona na Warmii. 

The bishops resided in it for over 400 years and its last inhabitant 
was the bishop, poet and satirist Ignacy Krasicki, who left Lidzbark 
in 1794. The author of the words “True virtue is not afraid of criti-
cism” is the patron of the annual Lidzbark Evenings of Humour and 
Satire (this year’s edition will take place on 15‑18 August), which 
brings together the best Polish cabarets. Nicolaus Copernicus also 
lived in the bishop’s castle for several years. He came at the invita-
tion of his uncle, the bishop of Warmia, Łukasz Watzenrode. To-
day, the castle houses a museum, and the building itself captivates 
with its magnificent courtyard with galleries, a great refectory, 
also known as the courtroom, and a rococo chapel with old or-
gans.  Last year it was visited by filmmakers and cinematographers 
for the series “The Crown of Kings”. In 1994, the part so‑called 
„podzamcze” (castle settlements) almost completely burned down 
and for several years was in ruins. Fortunately, it was saved and at 
the cost of 60 million zlotys a luxurious four‑star Krasicki Hotel was 
built on the site. Several other monuments abound in the city. It 
is especially worth visiting the monumental High Gate, one of the 
three once leading to the city, the Gothic Church of St. Peter and 
Paul and the Orangery of Ignacy Krasicki from the XVII century. 
The attractions of Lidzbark Warmiński also include gondola cruises 
on the Łyna River. The city has twenty bridges, so there is plenty 
to see.

FESTIVAL OF TASTES
Lidzbark Warmiński is not just about monuments, attractions 
abound during the summer weekends. From 31 May to 2 June, the 

courtyard of the Krasicki Hotel will host the 9th National Festival 
of Farm and Traditional Cheese „Time for Cheese”, during which 
you can try what true cheese tastes like. The festival is known 
across Poland and has become a permanent item in the calendar 
of events promoting traditional cheese‑making. The first day is 
devoted to cheese‑makers, while the other two is a real festival 
of tastes open to the public. Then, you can try out various kinds 
of cheese made by local producers and discover the abundance 
of natural products from different regions of Poland. Taste work-
shops are also held during the festival, which is a great oppor-
tunity to learn about the variety of cheese species, their aroma, 
properties and secrets of production. Experienced and reputable 
cooks also demonstrate how to enrich your home cuisine with the 
addition of traditional cheese dishes. The workshops are intended 
for families with children ‑ everyone will find something for them-
selves and to their satisfaction. A drill show will also take place be-
fore the main reconstruction. Visitors will also witness an unusual 
event this year ‑ the presentation of the latest acquisition of the 
museum ‑ a painting depicting the „Battle of Heilsberg” by Anton 
Hoffmann, at the Castle of Warmia Bishops, as well as a lecture 
by Tomasz Strzeżyk, PhD, devoted to Napoleon’s time in Warmia.

nApoleon in lidzBArk
Lidzbark Warmiński is also a witness to important historical events.  
The Battle of Heilsberg, one of the largest Napoleonic battles in 
the territory of today’s Poland, was waged here on 10 June 1807. 
About 140 thousand soldiers took part in the battle. Due to its 
location, Lidzbark Warmiński, then known as Heilsberg, became 
the main resistance centre of the Russians and Prussians. The 13th 
edition of the festival of „Napoleon of Culture” will take place in 
Lidzbark from 7 to 9 June. The main attraction of the festival is 
the reconstruction of the battle that took place more than two 
centuries ago. Approximately 200 reconstructors including infan-
try, horseback and artillery will battle it out on specially prepared 
fields. Every year the show attracts a growing number of tourists 
and an increasing number of reconstructors. However, before the 
battle begins, it is worth visiting the Russian, Prussian and French 
camps to see the work of ancient craftsmen, including leather 
workers, felt makers, blacksmiths, carpenters and potters. You 
may come across Napoleon himself among the French soldiers and 
have a chat.

in the former caPital of warmia
 lidzbark warmiński is located about 50 km from olsztyn. from 1350

 to the xix century it was the seat of warmia and its largest city.
the city is famous for its bishoP’s castle, which is one of the most valuable

 gothic architectural monuments in Poland.
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odkryj lidzbark Warmiński: 

www.lidzbarkw.eu 

i bądź na bieżąco: 

www.facebook.com/umlidzbarkwarminski
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This small town in Masuria beautifully located on the shores of Lake Mikołajskie and Lake Tałty 
lies right in the heart of the Great Masurian Lakes District which is why it has been nicknamed 
Venice of Masuria. Here you can set off on a sail across the largest lake in Poland – Lake Śniardwy, 
to reach Pisz or Ruciane‑Nida. If you’re keen to explore the northern parts of this region, embark 
on a boat trip to Giżycko or Ryn. 

TRAVELLING ON TWO WHEELS
The location of Mikołajki attracts cycling enthusiasts too. The town makes an ideal starting point 
for trips on two wheels. Preferably, wheels that belong to mountain bikes. Mountains? Up in the 
north? That’s right! The rolling moraine hills can be challenging and every change of gears will be 
of help. Whether you choose a mountain bike or a regular one, there are plenty of trails to choose 
from – some run through the forest, others along the shores of lakes or through nature reserves 
or charming little villages and settlements. If you travel between Mikołajki and Popielno, catch a 
ferry to cross Lake Bełdany located in the midst of the Pisz Forest. In the forest you can encounter 
herds of Polish primitive horses. They sometimes play pranks on visitors and ‘take care’ of their 
picnic food. A must‑see attraction in the area is the Lake Łuknajno Reserve where you can spy on 
mute swans and other aquatic birds. When you’re there, don’t miss the opportunity to visit the 
nearby historic farm that offers splendid views over Lake Śniardwy. Wake up early, bring along 
your binoculars and enjoy the sunrise to the accompaniment of bird songs – you can’t beat that! 
For more seasoned travellers we recommend a trip around Lake Śniardwy – over 100 km of the 
beautiful landscape of Masuria. If you’d rather relax on the beach, head over to one of the local 
beaches in the pretty villages nearby – Tałty, Zełwągi, Stare Sady, Górkło or Faszcze.

the rAlly oF polAnd
Every year the town of Mikołajki becomes a mecca for motorsport enthusiasts who come along 
to take part in the oldest and most important motorsport event in the country – the Rally of 
Poland. The event is a spectacular show that includes intense competition on gravel roads and an 
exciting race on a track. When in Mikołajki, don’t forget to make a bow to the legendary Vendace 
King – it’s something you must do if you want your sail and holiday to go well. Don’t forget to try 
the local delicacy – smoked vendace. There’s a reason why this seemingly plain fish is shown in 
the coat of arms of Mikołajki. It’s a pre‑war tradition that every year during the first weekend of 
July there’s ceremonial launching of the Vendace King accompanied by a parade of other ships. 
If you’re there, don’t miss the Masurian Fish Festival where you can try all the local fish prepared 
according to a variety of recipes. After a long walk along the waterfront in Mikołajki, a visit to 
the Sailors’ Village and one of the many restaurants or taverns that serve fresh fish, listen for the 
shanties. Perhaps the sound of sailors singing will make you want to sail through the Masurian 
Lake District. So where do I board?

8/30 June 76th Rally of Poland
1/2 July Pekin‑Paris Motor Challenge 2019 / Vintage Cars Meetup 
 European Championship Qualifying
5/7 July Days of Mikołajki / XII Masurian Fish Festival 
26/28 July XL Shanty Festival
31 August End of Summer / Kormoran Rally
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mazurska wenecja

Venice of masuria
although the most common sight here are the dozens of yachts moored at wharves 
and in marinas, you don’t have to be a sailor to enjoy your stay in mikołajki.

   mieczysław Pawłowicz    

chociaż Przyjeżdżając do mikołajek nie da się nie zauważyć dziesiątek jachtów 
cumujących Przy nabrzeżu i Przy licznych marinach, nie musisz być żeglarzem, 

żeby odwiedzić mikołajki. 
   mieczysław Pawłowicz    
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To mazurskie miasteczko, malowniczo położone  nad jeziorami Mi-
kołajskim i Tałty,  znajduje się w samym sercu Szlaku Wielkich Jezior 
Mazurskich, dlatego też nazywane jest często mazurską Wenecją. 
To stąd popłynąć można poprzez  największe jezioro w Polsce – 
Śniardwy – do Pisza, lub też innym szlakiem do Rucianego‑Nidy. 
Jeśli chcemy poznać północną część tej krainy, to warto z Mikoła-
jek wyruszyć w wodną podróż  do Giżycka czy Rynu. 

nA dwóch kółkAch
To położenie Mikołajek wykorzystują też rowerzyści. Jest ono ideal-
ną bazą wypadową na wycieczkę na dwóch kółkach. Dobrze, jeśli 
są to kółka rowerów górskich. Górskich? Na północy kraju? Jak 
najbardziej. Malowniczo wyglądające wzgórza morenowe potrafią 
być wymagające, a wtedy przyda się nam każde przełożenie prze-
rzutki. Bez względu, czy wyprawa odbywa się na rowerze górskim 
czy turystycznym, praktycznie na każdej lokalnej trasie spotkamy 
urokliwe dukty leśne, ścieżki wzdłuż jezior czy ciekawych rezerwa-
tów, ale też klimatyczne mazurskie wsie i siedliska. 
Jadąc z Mikołajek w okolice Popielna, nad pięknie  położonym 
w Puszczy Piskiej jeziorem Bełdany, odbędziemy przeprawę promo-
wą. Spotkać tam możemy wędrujące po lesie stada dziko żyjących 
koników polskich. Koniki potrafią czasem spłatać figla i „zaopie-
kować się” rozłożonym na trawie śniadaniem wycieczkowiczów. 
Koniecznie trzeba się też wybrać do rezerwatu Jeziora Łuknajno, 
by poobserwować licznie występujące tam łabędzie nieme i inne 
ciekawe ptactwo wodne. Przy tej okazji można odwiedzić zabyt-

kowy folwark, by tam rozkoszować się najpiękniejszym wido-
kiem na jezioro Śniardwy. Na tą wyprawę warto zabrać lornetkę 
i wstać wcześniej niż zwykle podczas wakacji, widoki i ptasi śpiew 
o wschodzie słońca są po prostu bezcenne.  Dla wytrwałych zaś 
polecamy wyprawę wokół Śniardw, ta ponad 100 km trasa po-
prowadzi was przez najpiękniejsze zakątki Mazur. Spragnionym 
plażowania i kąpieli polecamy odpoczynek na lokalnych plażach 
w urokliwych wsiach, takich jak Tałty, Zełwągi, Stare Sady, Górkło 
czy Faszcze. 

rAjd polski
Mikołajki co roku stają się także mekką miłośników sportów sa-
mochodowych, bo to właśnie tutaj od wielu lat organizowana 
jest najstarsza i największa impreza samochodowa – Rajd Polski. 
Podczas „Polskiego” możecie zobaczyć niesamowitą sportową 

rywalizację pośród bardzo wymagających ma-
zurskich szutrów i ekscytujący wyścig na torze 
rajdowym.
Będąc w Mikołajkach, trzeba koniecznie po-
kłonić się legendarnemu Królowi Sielaw, to 
warunek pomyślnego rejsu i udanego urlopu. 
Nie można też zapomnieć zjeść największego 
mazurskiego przysmaku, jakim niewątpliwie 
jest wędzona sielawa. Ta niepozorna rybka, nie 
bez powodu znalazła się w herbie Mikołajek. 
Warto wspomnieć, że już od czasów przedwo-
jennych w pierwszy weekend lipca odbywa się 
tutaj uroczystość wodowania Króla Sielaw, któ-
rej towarzyszy parada jednostek pływających. 
Warto w tym czasie wziąć udział w Mazurskim 
Festiwalu Rybnym i skosztować mazurskich ryb 
przygotowanych według najróżniejszych re-
ceptur.  A kiedy już zakończymy spacer wzdłuż 
mikołajskiego nabrzeża, odwiedzimy Wioskę 
Żeglarską i  w jednej z wielu restauracji i  tawern 
będziemy rozkoszowali się smakiem świeżej 
ryby, na pewno usłyszymy szanty. Może słucha-
jąc tych żeglarskich pieśni nabierzemy ochoty 
na mazurski rejs? No to gdzie ta keja?

28‑30.06 PZM 76. Rajd Polski
1‑2.07    Pekin – Paris Motor Challange 2019/ 

Zlot zabytkowych samochodów
 Eliminacje Mistrzostw Europy
5‑7.07 Dni Mikołajek / XII Mazurski Festiwal 

Rybny ,,Rybkę na zdrowie”
26‑28.07 XL Festiwal Szantowy
31.08 Zakończenie Lata / Rajd Kormoran
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Zespół pałacowo-parkowy 
w sannikach ZaprasZa

to idealne miejsce, by dotknąć jednocześnie historii i kultury. 
 Pałac z końca xviii wieku Prezentuje się doskonale,

a rozległy Park zachęca do sPacerów.

MAGAZYN ŚWIAT PODRÓŻE I KULTURA I WORLD TRAVEL AND CULTURE MAGAZINE

koncerty chopinowskie
Odbywają się w sali koncertowej pałacu, zawsze o godzinie 1400. 
Dźwięki fortepianu przeplatane są strofami poezji w  wykonaniu 
aktorów. Po koncercie zawsze jest wernisaż kolejnej wystawy ma-
larstwa lub fotografii.
12 V –  Andrzej Tatarski – fortepian   

i Magdalena Lamparska – recytacja
2 VI –  Karol Radziwonowicz – fortepian 
  i Marta Chodorowska ‑ recytacja
7 VII –  Mariusz Drzewicki – fortepian 

 i Marek Bukowski – recytacja
4 VIII – Piotr Latoszyński – fortepian  

i Przemysław Bluszcz  – recytacja
1 IX –  Laureaci Forum Pianistycznego  

„Bieszczady bez granic” i Piotr Ligenza – recytacja

iMprezy plenerowe
W czerwcu, lipcu i sierpniu w parkowej muszli koncertowej jest 
wiele imprez plenerowych ze wstępem wolnym – recitale forte-
pianowe i inne tematycznie koncerty. Dzień Dziecka i Niedziela 
Sannicka to dwa dni w roku, kiedy zwiedzamy pałac gratis.
2 VI, 1600‑1800  –  impreza z okazji Dnia Dziecka   

 pt.  „Figle na dworze 
   z Fryderykiem Chopinem” 
9, 16, 30 VI  –  koncerty plenerowe
23 VI  –  koncert w kościele sannickim
7 VII  –  Niedziela Sannicka

14, 21, 28 VII  –  koncerty plenerowe
11, 18, 25 VIII  –  koncerty plenerowe

potAńcówki
Warto też przyjść na potańcówkę w altanie grillowej, przy muzyce 
granej na żywo przez kapelę.
29 czerwca, 27 lipca, 24 sierpnia

dyskusyjny kluB książki
W ramach klubu w sannickim pałacu odbywają się spotkania z in-
teresującymi ludźmi. Z racji miejsca jest też czas na muzykę. Wstęp 
wolny.
29 V,  1800 –  „Czarny humor księży” – zbiór anegdot ks. Bogusława 

Kowalskiego i ks. Piotra Pawlukiewicza
5 VI, 1700 –  Joanna Jurkiewicz – książka o Oazie u Jana Pawła II  

i  Andrzej Jurkiewicz – tenor

WARSzTATY  
I LEKCJE TEMATYCzNE
• „Lekcja pełna zagadek – walizka 

Chopina” 
• „Historia w Twoich rękach” – lekcje 

historyczne 
• „Ciemno wszędzie…” – wyjątkowe 

zwiedzanie pałacu   
• „Na fiołkową nutę” – warsztaty 

rękodzieła  
• Warsztaty muzyczne 
• Warsztaty kulinarne „Smaki Chopina”  

doM prAcy twórczej
Wygodne pokoje zapewniają komforto-
we miejsce wszystkim, którzy potrzebu-
ją ciszy i spokoju, a jednocześnie odpo-
wiedniego klimatu dla swej twórczości. 
Z założenia służy muzykom, kompozy-
torom, naszym gościom.

zWIEDzANIE
Codziennie w godzinach 800‑1700 (w se-
zonie letnim maj‑wrzesień do 2200) 
Od poniedziałku do piątku między 800 
a 1530 (od maja do września również 
w weekendy od 1000 do 1800) pałac 
można zwiedzać pod opieką przewod-
nika.

paLace anD park coMpLeX in sanniki
a MUsT-see pLace

an ideal destination to experience a little bit of history and culture. the 18th-century 
palace looks magnificent and the vast park encourages visitors to enjoy long walks.

chopin concerts
They are held inside the palace’s concert hall, always at 2 PM. The music played on the piano interweaves with 
poetry recited by actors. After each concert the palace hosts a vernissage of painting or photography exhibitions. 
12 May  – Andrzej Tatarski, piano Magdalena Lamparska, recitation
2 June  – Karol Radziwonowicz, piano Marta Chodorowska, recitation
7 July  – Mariusz Drzewicki, piano Marek Bukowski, recitation
4 August  – Piotr Latoszyński, piano Przemysław Bluszcz, recitation
1 September  – winners of the Bieszczady Without Boundaries Piano Forum Piotr Ligenza, recitation

OUTDOOR EVENTS
In June, July and August the park shell hosts a number of outdoor events – piano recitals and other theme 
concerts – which can be enjoyed free of charge. On Children’s Day and Sanniki Sunday visitors can tour 
the palace free of charge.
2 June, 4‑6 PM  celebration of Children’s Day: Playing  
  in the Outdoors with Frederic Chopin
9, 16, 30 June  outdoor concerts
23 June  concert in the Sanniki Church
7 July   Sanniki Sunday
14, 21, 28 July, 11, 18, 25  August   outdoor concerts

dAnce pArties
Attend one of the dance parties which will be held in the gazebo and dance the night away to live music. 
29 June, 27 July, 24 August

BOOK CLUB
Meetings of the club are held in the palace and feature meet‑and‑greets with interesting people. As they 
take place in the palace, there’s time for music too. Free admission.
29 May, 6 PM Black Comedy Among Priests, a collection of anecdotes of Father Bogusław  
  Kowalski and Father Piotr Pawlukiewicz
5 June, 5 PM  Joanna Jurkiewicz, author of the book about the Oasis Catholic Youth  
  Movement with John Paul II Andrzej Jurkiewicz, a tenor

workshops & lectures
• Lecture Filled with Riddles – Chopin’s Suitcase • History in Your Hands, history lectures
• Dark everywhere…, a unique tour of the palace • On Violet Note, a handicraft workshop 
• Music workshop • Chopin’s Foods, a cooking workshop 

HOUSE OF CREATIVE WORK
The comfortable rooms are designed for guests who need peace and quiet and special atmosphere to be 
creative. It is open, by definition, to musicians, composers, our guests.

SIGHTSEEING
Daily from 8 AM to 5 PM (during the summer season in May‑September it is open until 10 PM). You can 
take a guided tour of the palace Monday through Friday from 8 AM to 3:30 PM (from 10 AM to 6 PM 
in May‑ September).

ul. Warszawska 142, 
09‑540 Sanniki 
tel./faks 24 268 11 08  
www.ecasanniki.pl, 
sekretariat@ecasanniki.pl
Obiekt jest przystosowany do potrzeb 
osób niepełnosprawnych.

W Y D a r z E N i a E V E N t s 



Mister AutoMoBile And elBląG cAnAl
The town is beautifully located on the shores of the 
longest lake in Poland – Lake Jeziorak, known 
from Zbigniew Nienacki’s adventure series 
about Mister Automobile. The lake is the 
main tourist attraction of Iława and 
acts like a magnet for water sports 
enthusiasts. The one‑of‑a‑kind 
Elbląg Canal allows boats to sail 
as far as to the Baltic Sea. The 
canal ranks among the most 
popular attractions of Warmia 
and Masuria and the most beau-
tiful water routes of Europe.
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iława zaPrasza

welcome to iława
iława to miasto, które znają wszyscy Pasażerowie Pociągów jadących  

z warszawy do gdańska. zatrzymują się tu ledwie na kilka minut,  
a szkoda, bo warto tu zajrzeć na dłużej.   

if you have ever taken a train from warsaw to gdańsk, 
you know where iława is. it is a shame trains stoP here 

only for a couPle of minutes, because 
the town has a lot to offer.
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pAn sAMochodzik i kAnAł elBląski
Miasto jest malowniczo położone nad najdłuższym jeziorem 
w Polsce – Jeziorakiem, znanym z serii powieści przygodowych 
Zbigniewa Nienackiego o Panu Samochodziku. To główna 
atrakcja turystyczna Iławy, która sprawia, że chętnie przyjeżdża-
ją tu amatorzy sportów wodnych. Poprzez unikatowy na skalę 
światową Kanał Elbląski można stąd dopłynąć aż do Morza Bał-
tyckiego. Kanał jest jedną z najbardziej znanych atrakcji Warmii 
i Mazur i najpiękniejszych dróg wodnych Europy. 

ATRAKCJE DLA AKTYWNYCH
Na Jezioraku znajduje się też największa wyspa śródlądowa 
w Polsce – Wielka Żuława. Niedawno w mieście otwarto też 
nowy port, najnowocześniejszy obiekt tego typu w wojewódz-
twie warmińsko‑mazurskim. Dla fanów sportu jest też dostęp-
ne centrum rekreacyjne z dwoma krytymi basenami sporto-
wym i rekreacyjnym, kręgielnią, grotą solną, sauną, siłownią 
i solarium. Od jesieni ubiegłego roku na spacery można się 
wybrać do Lasku Miejskiego, gdzie przygotowano utwardzo-
ne alejki oraz rowerowy park z przeszkodami do doskonalenia 

techniki jazdy. Park powstał też na Wyspie Młyńskiej, gdzie 
zbudowano m.in. trasy rowerowe, siłownie, trampoliny oraz 
słoneczną plażę. 

iłAwskie zABytki
W Iławie jest też kilka ciekawych zabytków, które warto zoba-
czyć. Przede wszystkim neobarokowy ratusz – wybudowany 
jeszcze przed I wojną światową, neogotycka cerkiew bizan-

tyjsko‑ukraińska oraz niedawno odno-
wiony budynek  dworca kolejowego 
zbudowany z czerwonej cegły. 

DLA WIELBICIELI 
jAzzu i sAMolotów
Latem sporo się tu dzieje. Od maja 2017 
roku w Iławie organizowane są Lotnicze 
Majówki, czyli pokazy lotnicze nad Je-
ziorakiem, a w czerwcu Wyścigi Smo-
czych Łodzi. Miasto nazywane jest też 
letnią stolicą jazzu, a to dlatego, że w 
połowie sierpnia odbywa się tu festiwal 
Złota Tarka. W miejscowym amfiteatrze 
organizowane są też koncerty – „Szanty 
nad Jeziorakiem”.

Więcej na: / more on:
Urząd Miasta Iławy
ul. Niepodległości 13, 14‑200 Iława
www.ilawa.pl
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AttrActions For sports enthusiAsts
Wielka Żuława in Lake Jeziorak is the largest inland island in 
Poland. The harbour, the most modern of its kind in the entire 
Warmian‑Masurian Voivodeship, opened only recently. If you are 
a sports enthusiast, there is a recreation centre with two indoor 
pools – one for recreation and one for sports, a bowling alley, 
a salt cave, a sauna, gym and tanning beds. The Urban Forest, 
regenerated last autumn, invites for long walks. There are now 
paved paths and a bike park that features obstacles for build-
ing bicycle skills. The park was constructed on the Młyńska Island 
where visitors will find other attractions such as bike paths, gyms, 
trampolines and a sunlit beach.

iłAwA’s historic MonuMents 
Iława boasts several historic monuments that are worth seeing, 
including the Neo‑Baroque town hall built before World War I, the 
neo‑Gothic Eastern Orthodox church and the recently renovated 
building of the train station built with red bricks.

EVENTS FOR JAzz AND AVIATION FANS
The town is quite busy during the summer. In May 2017 the town 
started the tradition of May Air Shows held above Lake Jeziorak. 
In June it hosts the Dragon Boat Race. The town is also known as 
the summer capital of jazz, as in mid‑August it hosts the Złota 
Tarka Festival. In addition, the local outdoor theatre serves as the 
venue for concerts of shanties. 

a  W a L k  t H r O u g H . . .



Most tourists, on their way to nearby Kazimierz Dolny, skip Puławy. The town, however, is worth 
a visit, even if a short one. Dubbed “the Athens of Poland” on account of its cultural growth, it 
has a colourful history. 

First MuseuM in polAnd
The town of Puławy is beautifully located on the bank of the Vistula River, between Lublin and 
Radom. It owes its prosperity to Princess Izabela Czartoryska who at the turn of the 18th and 19th 
century turned it into a major centre of intellectual and artistic life called “the Athens of Poland”. 
In 1801 Puławy became the first town in Poland to open a museum. It contained a collection of 
valuable memorabilia associated with the Polish nation. 

RESIDENCE OF THE CzARTORYSKI FAMILY
Today, Puławy’s greatest pride is the Residential Complex of the Czartoryski family which dates 
back to the 17th century. The complex includes the greatest monuments of the town. As soon as 
you go through the gate, you’ll see a Baroque palace which houses the Museum of the Czartoryski 
Family. It’s devoted to memorabilia associated with the then owners of the residence. The adjacent 
park is filled with examples of beautiful landscape architecture. The most magnificent structure 
beside the palace itself is the Temple of the Sibyl. It’s a colonnaded round structure modeled after 
the Temple of Vesta in Tivoli, Italy. The temple served as the first museum in Poland. Other must‑see 
attractions include the Gothic House, Maria’s Palace, former palace chapel which today serves as 
the Church of Our Lady, the Greek House and the Chinese Pavilion. 

yeAr oF princess izABelA 
Connoisseurs of art are attracted to Puławy by a host of interesting cultural events. The most po-
pular include the International Jazz Workshop, Wincenty and Franciszek Lessel Festival, the Interna-
tional Festival of Wind Orchestras and the International Festival of Organ Music. This year Puławy 
celebrates the Year of Princess Izabela Czartoryska. Among the many events organised the most 
important will be the great historical re‑enactment titled “1809: Memorable and Glorious Year” 
scheduled for 30 June. The next day there’ll be celebrations to mark 210 years since the opening 
of the Gothic House and Prince Józef Poniatowski and his victorious soldiers’ visit to Puławy. In 
the autumn, between 13 and 15 September, the town will host the International Festival of Wind 
Orchestras. The event will be crowned by a big concert and show of drill at the municipal stadium.
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Puławy – Polskie ateny 

Puławy: the athens of Poland
a lot of tourists, on their way to nearby kazimierz dolny, skip Puławy, the town, 
however, is worth a visit. its colourful history and the abundance of attractions  

for tourists never fail to impress.
   mirosław mikulski    

wielu turystów mija Puławy, jadąc do Pobliskiego kazimierza dolnego, 
warto się tu zatrzymać. miasto z tak bogatą historią i ofertą dla turysty 

zachwyci każdego.
  mirosław mikulski  
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pierwsze polskie MuzeuM
Puławy są malowniczo położone nad brzegiem Wisły, po-
między Lublinem i Radomiem. Swój rozkwit zawdzięczają 
księżnej Izabeli Czartoryskiej, która na przełomie XVIII i XIX 
w. stworzyła tu ważny ośrodek życia umysłowego i arty-
stycznego, zwany Polskimi Atenami. W 1801 roku właśnie 
tu, w Puławach, założyła pierwsze polskie muzeum, w któ-
rym zgromadzono cenne pamiątki narodowe. 

REzYDENCJA CzARTORYSKICH
Dziś prawdziwą chlubą Puław jest Zespół Rezydencyjny 

Czartoryskich, którego początki sięgają XVII wieku. To 
tutaj znajdują się najważniejsze zabytki w mieście. Już 
od bramy widać barokowy pałac, w którym mieści się 
Muzeum Czartoryskich. Zgromadzono w nim ekspona-
ty związane z rodziną ówczesnych właścicieli. W parku 
można też podziwiać ciekawą architekturę ogrodową. 
Najpiękniejszą obok pałacu jest Świątynia Sybilli. Ma 
kształt rotundy z kolumnami i była wzorowana na Świą-
tyni Westy w Tivoli. To w niej postało pierwsze muzeum 
w Polsce. Koniecznie trzeba też zobaczyć Dom Gotycki, 
Pałac Marynki, dawną kaplicą pałacową, a dziś kościół 

Najświętszej Marii Panny, oraz 
Domek Grecki i Altanę Chińską. 

rok księżnej izABeli 
Koneserów sztuki do Puław 
przyciągają też ciekawe imprezy 
kulturalne. Największą popular-
nością cieszą się Międzynarodo-
we Warsztaty Jazzowe, Festiwal 
im. Wincentego i Franciszka Les-
slów, Międzynarodowy Festiwal 
Orkiestr Dętych oraz Międzyna-
rodowy Festiwal Muzyki Organo-
wej. W tym roku Puławy hucznie 
obchodzą Rok Księżnej Izabeli 
Czartoryskiej. Ich kulminacją 
będzie wielka rekonstrukcja hi-
storyczna „Pamiętny i chlubny 
Rok 1809”, która odbędzie się 
30 czerwca. Dzień później od-
tworzone zostaną uroczystości 
związane z 210. rocznicą otwar-
cia Domu Gotyckiego i wizytą 
Księcia Józefa Poniatowskiego 
oraz jego zwycięskich wojsk 
w Puławach. Jesienią, od 13 do 
15 września, miasto zaprasza na 
Międzynarodowy Festiwal Or-
kiestr Dętych. Jej zwieńczeniem 
będzie wspólny koncert i pokazy 
musztry paradnej na miejsco-
wym stadionie.fo
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skarBy świdnicy 
świdnica to Prawdziwa Perełka dolnego śląska. w średniowieczu była jednym 

z najzamożniejszych miast w tym regionie i może Pochwalić się niezwykłymi 
zabytkami. do najcenniejszych należy słynny kościół Pokoju oraz katedra.

  miroslaw mikulski  
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Magnesem, który przyciąga tu turystów, jest XVII‑wieczny Ko-
ściół Pokoju wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNE-
SCO. To największa drewniana świątynia w Europie, która może 
pomieścić około 7,5 tys. wiernych. Powstała na mocy pokoju 
westfalskiego zawartego w 1648 roku po wojnie trzydziesto-
letniej. Miejscowi protestanci zyskali wtedy prawo wzniesienia 
trzech kościołów na Dolnym Śląsku, ale musiały one być odda-
lone od miast na odległość strzału armatniego i być zbudowa-
ne z nietrwałych materiałów, takich jak drewno, glina i piasek. 
Nie mogły też mieć dzwonnicy. Wnętrze kościoła zachwyca 
barokowym wystrojem, zwłaszcza zabytkowymi organami, 
ołtarzem głównym i amboną. Gościła tu m.in. szwedzka para 
królewska Karol XVI Gustaw i królowa Sylwia, kanclerz Helmut 
Kohl, kanclerz Angela Merkel oraz XIV Dalajlama. Koniecznie 
trzeba też zobaczyć katedrę św. Stanisława i św. Wacława z naj-
wyższą na Śląsku wieżą o wysokości 101,5 metrów zaliczaną do 
dziesięciu pereł Dolnego Śląska. Kamień węgielny pod jej budo-
wę położył najprawdopodobniej książę świdnicki Bolko II Mały 
w 1330 roku, a jej budowę zakończono w 1525 roku. Baroko-

we wnętrze katedry pochodzi z przełomu XVII i XVIII wieku,  
a największe wrażenie robi barokowy ołtarz główny. 

nA stArówce 
Centralnym punktem miasta jest staromiejski Rynek. Zdobią go 
cztery barokowe fontanny pochodzące z XVIII wieku, zrewitali-

zowane w ubiegłym roku w ramach polsko‑czeskiego projektu 
„Szlak kamienia”. Dwie z nich zdobią rzeźby Neptuna i Atlasa. 
Historia łagodnie obeszła się ze Świdnicą, dzięki czemu Stare 
Miasto doskonale się zachowało, a każdy z budynków ma swo-
ją historię. Na przykład w położonej nieopodal Rynku kamienicy 
pod Bykami od 1882 roku nieprzerwanie działa apteka, a pierw-
sze piętro zdobią naturalnej wielkości figury byków. W innej, jak 
głosi legenda, mieszkał bazyliszek przypominający tego z War-
szawy. Świdnica w średniowieczu słynęła z produkcji znakomi-
tego piwa, odbywały się tu też liczne jarmarki, dzięki którym 
bogacili się jej mieszkańcy. O kupieckich tradycjach Świdnicy 
przypomina jedyne w Polsce Muzeum Dawnego Kupiectwa 
mieszczące się w budynku dawnego ratusza na Rynku. Znajdu-
je się tam wiele ciekawych zabytków związanych z handlem, 
m.in. kasy sklepowe, wagi, odważniki oraz miary długości  
i objętości. Na Rynku stoi też wieża ratuszowa, z której rozcią-
ga się piękny widok na okolicę. Co ciekawe, wybudowano ją 
zaledwie kilka lat temu w miejscu starej, która runęła w 1967 
roku. Przypomina nieco tę zabytkową, ale jest od niej szersza, 
a na szczyt można wjechać windą. Warto się też wybrać przed 
miejską bibliotekę, gdzie stoi pomnik rodziny… dzików wyko-
nany z brązu. Pilnują one Skrzyni Pamięci Świdniczan, którą w 
2013 roku zakopano pod skwerem. W skrzyni, która zostanie 
otwarta za 100 lat, znajdują się pamiątki związane z miastem.  

MiAsto słAwnych ludzi 
Świdnica to miasto znanych ludzi. Z tych ziem pochodziła księż-
na Anna Świdnicka, bratanica Bolka II Świdnickiego, która za 
sprawą małżeństwa z Karolem Luksemburskim została czeską 
królową. W tym roku przypada 680. rocznica jej urodzin. Z tej 
okazji od 21 do 23 czerwca odbędzie się tu Międzynarodowy 
Turniej o Pierścień Anny Świdnickiej, w którym wezmą udział 
rekonstruktorzy z Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Turniej zor-
ganizowany zostanie w ramach polsko‑czeskiego projektu „Ra-
zem poprzez wieki” realizowanym wspólnie z miastem Ceska 
Skalica. 

W Świdnicy swój rodzinny domy miał także słynny as myśliwski 
I wojny światowej Manfred von Richthofen zwany „Czerwo-
nym Baronem”. Replikę jego samolotu, trójpłatowca Fokker DR 
I można podziwiać w parku Sikorskiego nieopodal rodzinnej 
willi Richthofenów. Została ona wykonana w ramach polsko-
‑czeskiego projektu „Odlotowe miasta Świdnica i Trutnov”. W 
ramach projektu przygotowano także wystawę poświęconą 
„Czerwonemu Baronowi” w wieży ratuszowej, a także trasę 
turystyczną prowadzącą przez miejsca związane z postacią 
słynnego lotnika.

zA ROGATKAMI MIASTA  
Bruksela ma sikającego chłopca, a Świdnica „Srającego Chłop-
ka”, czyli pomnik mężczyzny, który ze spuszczonymi spodniami 
siedzi na wychodku, załatwiając potrzebę fizjologiczną. Rzeźba 
powstała 80 lat temu jako żart ówczesnych pracowników wo-
dociągów i do dziś stoi przy oczyszczalni ścieków tuż za rogat-
kami miasta.
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Informacja Turystyczna w Świdnicy

Ul. Wewnętrzna 2 (Rynek), 58‑100 Świdnica

Tel. 74/852‑02‑90

e‑mail: it@um.swidnica.pl

www.um.swidnica.pl
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treasures of świdnica
świdnica, a real gem of lower silesia. one of the wealthiest cities of the region 

during the middle ages, it boasts a number of magnificent monuments. local 
relics of the Past include the famous church of Peace and the cathedral.

The 17th‑century Church of Peace, a designated UNESCO World 
Heritage Site, is a magnet for tourists. It’s the largest sacred buil-
ding made of wood in Europe – it’s big enough to accommodate 
7,500 churchgoers. The church was built following the Peace of 
Westphalia made in 1648, ending the Thirty Years’ War. Local 
Protestants were conferred the right to erect three churches in 
Lower Silesia, however, they had to be built away from cities, out 
of the range of cannonballs, and made of non‑durable materials 
such as wood, clay and sand. They couldn’t have a bell tower 
either. The interior of the church fascinates with its Baroque de-
corations, in particular, the old pipe organ, the main altar and 
the pulpit. Important figures who graced the church with their 
presence include: the King of Sweden Carl XVI Gustaf and Qu-
een Silvia, the Chancellor of Germany Helmut Kohl, Chancellor 
Angela Merkel and the 14th Dalai Lama. Another must‑see spot 
is the St. Stanislaus and St. Wenceslaus Cathedral with the hi-
ghest tower in Silesia that measures 101.5 metres, hailed as one 
of the ten gems of Lower Silesia. The foundation stone for the 
cathedral was probably set in 1330 by Bolko II the Small. It was 
completed in 1525. The Baroque interior of the cathedral dates 
back to the turn of the 17th and 18th century. The main Baroque 
altar will not fail to impress.

THE OLD TOWN
The central point of the town is the Old Town Square. It boasts 
four Baroque fountains that date back to the 18th century and 
were renovated last year as part of the Stone’s Trail project run 
together by Poland and the Czech Republic. Two of the fountains 
are decorated with sculptures of Neptune and Atlas. Świdnica 
was treated well by history – the Old Town Square is excellen-
tly preserved and each building has its story. For instance, Pod 
Bykami tenement building has housed a pharmacy nonstop sin-
ce 1882. The first floor of the building is adorned with life‑size 
bull statues. Legend has it that another building was home to a 
basilisk similar to the Warsaw basilisk. In the Middle Ages Świd-
nica was famous for beer production – there were multiple fairs 
that created wealth for local residents. Today, trade traditions of 
Świdnica are manifested at the Museum of Old Trade, the only 
museum of its kind in Poland, located inside the former town 
hall building in the Old Town Square. The museum houses a large 
collection of fascinating exhibits related to trade, e.g. cash regi-
sters, scales, weights, length and volume measures. The town 

hall tower in the Old Town Square offers spectacular views over 
the area. Interestingly, the tower was built only a few years ago 
after its predecessor crumbled in 1967. It bears a resemblance to 
the old tower, but it’s wider and there’s an elevator that takes 
visitors to the top. Another place worth a visit is the municipal 
library – in front of it there’s a bronze statue of a family of… 
boars. The boars stand guard over the Chest of Memories of 
Świdnica residents buried in 2013. The chest containing various 
memorabilia related to the town will be opened in 100 years. 

the town oF FAMous people
Świdnica was home to many well‑known figures. It’s the birth-
place of Anna of Schweidnitz, niece of Bolko II the Small, who 
married Charles IV and became Queen of Bohemia. This year it 
will be 680 years since her birthday. To mark the occasion on 21‑
23 June the town will host International Tournament for Anna 
of Schweidnitz’s Ring. The event will be attended by reenactors 
from Poland, the Czech Republic, Slovakia and Hungary. The to-
urnament forms part of a project titled Together throughout the 
Ages run together with the Czech town of Ceska Skalica. 
Świdnica was home to the “ace‑of‑the‑aces” of World War I, 
Manfred von Richthofen, also known as the “Red Baron”. A re-
plica of his Fokker DR I stands in Sikorski Park near the residence 
of the Richthofen family. It was built as part of the Świdnica and 
Trutnov Cool Cities project implemented together by Poland and 
the Czech Republic. Other attractions in store include an exhibi-
tion dedicated to the Red Baron organised inside the town hall 
tower and a tour around places connected with the famous pilot.

ON THE OUTSKIRTS
Brussels has its “Little Pisser” and Świdnica has its “Big Pooer”, 
that is, a statue of a man sitting on a privy with his trousers 
down. The sculpture came about 80 years ago as a prank of wa-
ter distribution maintenance workers and it stands by the se-
wage treatment plant, on the outskirts of the town, to this day.

Świdnica Tourist Information Centre

Ul. Wewnętrzna 2 (Rynek), 58‑100 Świdnica

Tel. 74/852‑02‑90

e‑mail: it@um.swidnica.pl

www.um.swidnica.pl
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600 LAT HISTORII
Historia Serocka sięga czasów kształtowania się pań-
stwowości polskiej. Już wtedy – w X wieku – był to 
jeden z ważniejszych grodów na Mazowszu. O jego 
znaczeniu zdecydowało głównie położenie nad rze-
kami Bug i Narew, którymi przebiegały najważniej-
sze szlaki handlowe. Mieszkańcy grodu, nazywanego 
wtedy Syrozch, zajmowali się głownie rybołówstwem, 
retmaństwem, flisactwem i rolnictwem. 

Do dziś zachował się układ urbanistyczny rynku 
i otaczających go ulic z czasów lokacji miasta w XV 
wieku. Rynek z urokliwymi, barwnymi kamienicami, 
zabytkowym brukiem i ratuszem zbudowanym w sty-
lu klasycystycznym jest jedną z atrakcji turystycznych 
Serocka. 

Stąd warto się wybrać też do XVI‑wiecznego późno-
gotyckiego kościoła, Izby Pamięci i Tradycji Rybackich 
z multimedialną ekspozycją opowiadającą o historii 
miasta i okolic, a także na Barbarkę – wzgórze u stóp 
którego zamontowano makietę przedstawiającą śre-
dniowieczne grodzisko i tablicę informującą o życiu 
pierwszych mieszkańców Syrozcha. 

RAJ DLA AKTYWNYCH
Bez wątpienia warto się udać również nad rzekę, 
szczególnie w sezonie letnim, kiedy funkcjonuje 
tu strzeżone kąpielisko. Oprócz tradycyjnych ką-
pieli i wypoczynku na piaszczystej plaży można 
pograć w koszykówkę, siatkówkę, ping‑ponga, 
poćwiczyć na siłowni zewnętrznej czy pobawić się 
na wodnym placu zabaw – jedynym takim w oko-
licy. Warto udać się również na spacer lub prze-
jażdżkę rowerową Bulwarem Nadnarwiańskim 
i dalej ścieżkami rowerowymi o łącznej długości 
90 km. Można także wyruszyć w rejs statkiem czy 
katamaranem po Jeziorze Zegrzyńskim lub na wy-
cieczkę po gminie – wypożyczonym skuterem lub 
samochodem hybrydowym. 

600-YEAR HISTORY
Serock’s history goes back to the beginnings of the Polish 
state. Back then, in the 10th century, the town was one of 
the largest settlements in Mazovia. It owed its significan-
ce to its convenient location by the Bug and Narew rivers 
which served as major trade routes. Residents of the settle-
ment lived off fishing, timber rafting and agriculture.
The layout of the market square and adjacent streets has 
not changed since the town’s official foundation in the 15th 
century. With its charming colourful buildings and ages‑old 
cobblestones and the classicist town hall, the market square 
remains the main tourist attraction of Serock.

Visitors shouldn’t miss the 16th‑century late Gothic church, 
a hall of memory devoted to fishermen’s traditions featu-
ring a multimedia presentation of the history of the town 

and its surrounding areas and Barbarka – a hill at the foot of 
which you will find a maquette of the medieval settlement 
and an information board devoted to the first inhabitants 
of Syrozch.

pArAdise For sports enthusiAsts
Another attraction of Serock, especially during the summer 
months, is the lifeguarded beach by the river. In addition 
to swimming and relaxing on the beach, beachgoers are 
free to have a go at basketball, volleyball, ping‑pong, out-
door gym or they can try out the water playground – the 
only example of its kind in the region. You can also take a 
bike trip or a walk along the Narew Promenade and further 
along 90 km of designated bike paths or take a boat or ca-
tamaran trip on Lake Zegrzyńskie or rent a scooter or hybrid 
vehicle to tour the area. 
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serock – warto odwiedzić

serock: worth the triP

serock to jedno z najPiękniejszych miejsc na mazowszu. 
urzeka nadnarwiańskimi Pejzażami, urokliwymi zakątkami 

i miejscami historycznymi, które świadczą 
o bogatym rodowodzie miasta. 

serock ranks among the most beautiful towns in mazovia. it boasts beautiful  
nature, Picturesque corners and historic monuments that testify  

to the rich history of this town.
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ATTRACTIONS AT THE SILESIAN SEA
Both Sława and its surrounding areas are an ideal tourist destination during the sum-
mer. Lake Sławskie offers perfect sailing and windsurfing conditions. Visitors can rent 
gear, soak up the sun on the beach, go on a bike tour of the local woods or climb 
the 40‑metre‑tall wooden observation tower. Thanks to its rich and fascinating history, 
Sława boasts a great number of historic and natural monuments. On the shores of the 
lake there are numerous tourist resorts. 

INVESTING IN TOURISM
Local authorities keep investing in the development of the 
area, so with every year that passes it changes and be-
comes more and more attractive. The municipal 
beach in Sława is an excellent example. Last year 
the town made some big investments to impro-
ve the experience of visitors who come to the 
shores in Sława. The beach gained new reed 
umbrellas, changing rooms, benches and… 
tonnes of fresh sand! WakePark Sława, with an 
electrically‑driven cable for cable skiing, laun-
ched in 2016. The pier, too, underwent major 
renovation and it now has a magnificent white 
colour. A new 200‑metre stretch of beach with a 
stone promenade and 50‑metre‑long pier is under 
construction. Estimated cost: nearly PLN 5 million. In its 
investments the municipality chooses eco‑friendly solutions 
and continues to grow exploiting its massive potential.

dAys oF słAwA And the wAlk oF Blues stArs
Sława is also known for the numerous cultural and sports events that it hosts. It is good 
to visit it during the summer, especially at the first weekend of August, when the town 
hosts the Days of Sława – Summer Without Limits. The event encompasses sports com-
petitions, regattas, vernissages. On Saturday afternoon a colourful parade, a showpiece 
of the Summer Without Limits, marches along the town streets. The second day of the 
event is topped with concerts and a fireworks display on the municipal beach. If you 
are in Sława, you should not miss the New Town Square with its Walk of Blues Stars, 
the first of its kind in Poland. It was established as part of the Woods, Water & Blues 
Polish Blues Festival held every year during the first weekend of May. With such a great 
number and diversity of events organised in Sława – especially in the summer, every 
visitor is bound to find something they like. The picturesque location of the town and 
the warm atmosphere will make you want to come back for more.
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na weekend do sławy

a weekend in sława

sława to Piękna, malownicza miejscowość Położona nad brzegami 
jeziora sławskiego (854 ha), na styku województw lubuskiego,  

wielkoPolskiego i dolnośląskiego. jezioro sławskie jest największym akwenem 
w Południowo-zachodniej Polsce, zwane Przez wielu śląskim morzem.  

już od wielu lat Przyciąga turystów jak magnes, akwen cechuje  
się także jednym z najdłuższych sezonów kąPielowych w Polsce.

sława is a town beautifully located on the shores of lake sławskie 
(854 ha), where lubusz voivodeship, greater Poland voivodeship 
and lower silesian voivodeship meet. the lake, widely referred 
to as the silesian sea, is the largest body of water in southwest-
ern Poland. with its long beach season, it acts like a magnet for 
tourists.  
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AtrAkcje śląskieGo MorzA
Zarówno Sława, jak i jej okolice są wspaniałym miejscem 
letniego wypoczynku. Jezioro Sławskie stwarza doskonałe 
warunki do żeglowania czy windsurfingu. Można tu wyna-
jąć sprzęt pływający, opalać się na plaży, poszaleć na wake-
boardzie, wybrać się na rowerową wycieczkę po okolicznych 
lasach lub wspiąć się na drewnianą wieżę widokową o wyso-
kości ponad 40 metrów! Bogata i ciekawa historia sprawiła, 
że w Sławie i jej okolicach znajdują się liczne zabytki oraz po-
mniki przyrody. Nad brzegami jeziora ulokowanych jest kilka-
dziesiąt ośrodków wypoczynkowych. 

inwestycje z Myślą o turystAch
Władze lokalne sporo inwestują w rozwój tych terenów, 
dlatego szybko zmieniają one swój wygląd i stają się coraz 
atrakcyjniejsze. Najlepszym przykładem jest miejska plaża 
w Sławie. W ubiegłym roku poczyniono tu wiele inwestycji, 
mających na celu poprawę jakości wypoczynku osób odwie-
dzających sławskie nadbrzeże. Pojawiły się  m.in. nowe pa-
rasole trzcinowe, przebieralnie, ławki, ale przede wszystkim 
wiele ton nowego piasku! W 2016 r. oddano do użytku elek-
tryczny wyciąg do nart wodnych WakePark Sława. Kapitalny 
remont przeszedł również pomost, który zyskał piękny biały 

kolor. Niedawno rozpoczęto budowę nowej plaży o długości 
ponad 200 metrów wraz z kamienną promenadą oraz ponad 
50‑metrowym pomostem. Wszystko ma kosztować prawie  
5 milionów złotych. Gmina dba też o ekologię, a realizując 
wiele projektów inwestycyjnych, nieustannie rozwija się, wy-
korzystując ogromny potencjał, jakim dysponuje.

dni słAwy  i AlejA GwiAzd BluesA
Sława to miasto, które szczyci się także licznymi imprezami 
kulturalnymi i sportowymi. Warto zajrzeć tu przez cały sezon 
letni, szczególnie zaś w pierwszy weekend sierpnia, kiedy 

organizowane są  „Dni Sławy – Lato bez 
Granic”. W tych dniach odbędą się liczne 
zawody sportowe, regaty żeglarskie, wer-
nisaże. W sobotnie popołudnie ulicami 
miasta przejdzie barwny korowód – jedna 
z wizytówek „Lata bez granic”, a zwieńcze-
niem drugiego dnia obchodów będą kon-
certy gwiazd i pokaz fajerwerków na plaży 
miejskiej. Podczas pobytu w Sławie warto 
wybrać się na Nowy Rynek, gdzie znajduje 
się pierwsza w Polsce Aleja Gwiazd Blu-
esa. Powstała w związku z odbywającym 
się cyklicznie, zawsze w pierwszy majowy 
weekend, Ogólnopolskim Festiwalem Blu-
esowym „Las, Woda & Blues”.

Liczba i różnorodność imprez organizowa-
nych w Sławie – zwłaszcza w sezonie letnim 
– usatysfakcjonuje najbardziej wymagających 
turystów, a malownicze położenie miasta 
i urokliwy sławski nastrój sprawią, że ci, któ-
rzy raz zasmakują w Sławie, wrócą tutaj po-
nownie.

Więcej na: / more on:
Urząd Miejski w Sławie
ul. Henryka Pobożnego 10, 67‑410 Sława
www.slawa.pl
fb.slawa.pl
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gniew relaksuje how to relaX in gniew

Piękne Pejzaże,  urokliwe kamieniczki, historia zaklęta 
w murach Potężnego zamku, szczęk zbroi rycerskich, meandrująca rzeka, 

wiele imPrez.  gniew jest naPrawdę magiczny.

   alina woźniak      

Picturesque scenery, beautiful old buildings, history 
revealing itself amid the walls of a magnificent 
castle, the clatter of suits of armour, a meandering 
river, multiple events. gniew is filled with magic.

   alina woźniak      

W 1276 r. książę pomorski Sambor II przekazał ziemię gniew-
ską Krzyżakom, a ci zbudowali tu swą największą warownię na 
lewym brzegu Wisły. Dziś zachwyca imponującym wyglądem, 
położeniem i wspaniałymi wnętrzami. Można je zwiedzać, a na-
wet w nich zamieszkać, do czego zaprasza zamkowy hotel, prze-
pełniony cudowną mieszanką historii i komfortu. 

NA RYCERSKIM SzLAKU 
Gniewska twierdza była świadkiem wielu bitew, najsłynniejsza 
z nich rozegrała się w 1626 r. między armiami dwóch królów 
z rodu Wazów: Zygmunta III Wazy oraz Gustawa II Adolfa. Na 
jej pamiątkę odbywa się w sierpniu niesamowita rekonstrukcja 
Vivat Vasa! Oprócz szczęku zbroi i emocji z pola bitewnego cze-
kają jeszcze spokojniejsze atrakcje: przemarsz z pochodniami, 
jarmark rzemiosł i koncerty muzyki folkowej. Zaś na początku 
lata gniewska warownia jest areną jednego z najważniejszych 
w Europie turniejów rycerskich. Zamek w Gniewie to także waż-
ny ośrodek upowszechniania historii, m.in. za sprawą Chorągwi 
Husarskiej Marszałka Województwa Pomorskiego. Odbywają 
się tu też spektakle, widowiska multimedialne, pokazy rzemiosł 
dawnych. 

opAnuj Gniew
U stóp wzgórza zamkowego rozciąga się malownicze Stare 
Miasto z niemal niezmienionym od średniowiecza układem 
przestrzennym. Niedawno zakończyła się tu gruntowna rewita-
lizacja i miejsce czaruje z większą mocą. Zabytkowe kamieniczki 
(niektóre pamiętają XV w.), brukowane ulice, tajemnicze zaka-
marki, gwarny plac, ratusz, kościół św. Mikołaja i Ogród Historii 
tworzą niezwykłą scenerię. Jej dopełnieniem są romantyczne 
rejsy gondolą  po Wiśle i relaks pośród nieskażonej przyrody. 
Gmina jest rajem dla wielbicieli natury, dla wędkarzy, kajakarzy, 
rowerzystów. 

In 1276 Sambor II, Duke of Pomerania, gave this land to the Teu-
tonic Knights who erected on it their largest fort on the left bank 
of the Vistula River. Today the building impresses visitors with its 
grand exterior, magnificent setting and beautiful interior. You can 
take a tour of the castle or – if you feel like it – stay a little longer 
in the castle hotel where guests can experience history and com-
fort mixed together.

ON THE TRAIL OF KNIGHTS
The fort in Gniew witnessed a whole host of battles, including the 
most famous which took place in 1626 between the forces of two 
Vasa kings: Sigismund III Vasa and Gustavus II Adolphus. The event 
is commemorated every year in August with a historical reenactment 
Vivat Vasa! Beside the clatter of suits of armour and the thrill of the 
battlefield there are other, more tranquil attractions awaiting visitors: 
a torchlight parade, a craft fair and folk music concert. In early sum-
mer the Gniew Castle serves as the venue of a knights’ tournament, 
one of the most significant in the whole of Europe. Thanks to the 
presence of the Hussar Banner of the Marshal of the Pomeranian 
Voivodeship the castle plays an important role in spreading knowled-
ge of history. It also hosts multiple performances, multimedia shows 
and craft exhibitions.

THE CONQUEST OF GNIEW
At the foot of the castle hill there’s a magnificent Old Town square 
whose layout has remained almost intact since the Middle Ages. The 
square has been recently restored and it now has even more charm. 
The historic tenement buildings (some date back to the 15th century), 
cobbled streets, mysterious little corners, the bustling square, the town 
hall, St. Nicholas Church and the Garden of History all make up a de-
lightful scenery. You can finish off your trip with a romantic sail down 
the Vistula River and relax amid unspoiled nature. The region is a para-
dise for nature lovers, angling enthusiasts, kayakers and cycling fans.

  29-30 Vi – konny turniej rycerski króla jana iii rozgrywany na tle gniewskie-
go  zamku jest najważniejszym turniejem w europie

  29/30 Vi – king john iii sobieski’s knights’ tournament with Gniew castle 
in the backdrop: the most important tournament in europe

  29 Vi – jarmark rzemiosł i Muzyczne powitanie lata
  29 Vi – craft Fair and welcome summer concert

  10-11 Viii  Vivat Vasa! – to rekonstrukcja bitwy polsko-szwedzkiej rozegra-
nej w 1626 r. imprezie towarzyszy wiele atrakcji 

  10/11 Viii – Vivat Vasa!: a re-enactment of the 1626 polish-swedish battle. 
event accompanied by multiple attractions 

  10-11 Viii  Gniewski jarmark rzemiosł, pokaz kucia Artystycznego
  10/11 Viii – craft Fair of Gniew, smithery show

  16-18 Viii – koncerty, występy festiwalowe, warsztaty wokalne i mnóstwo 
radości – festiwal Gospel w Gniewie 

  16/18 Viii – concerts, performances, singing workshops and plenty of fun 
– Gniew Gospel Festival

Więcej informacji na: / For more information:  www.gniew.pl
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stolica karkonoszy

the caPital of the karkonosze mountains

jelenia góra jest miastem zachwycającym górskimi Pejzażami
 i historyczną zabudową. to wymarzone miejsce na niebanalny urloP, 

w którym nie ma monotonii. 
  alina woźniak  

jelenia góra enchants visitors with mountainous  
scenery and historic architecture. it’s an ideal destination  
for an out-of-the-box holiday without monotony.
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urokliwA stArówkA 
i kolekcjA szkłA ArtystyczneGo
Atrakcji jest tu co niemiara: piękna starówka, zabytkowe świąty-
nie, malownicze kamienice z podcieniami, okazały ratusz, zespół 
starych fortyfikacji, wiele punktów widokowych. W nowocześnie 
zaaranżowanym Muzeum Karkonoskim mieści się m.in. jedna  
z największych w Polsce kolekcji szkła artystycznego i użytkowe-
go. Przy muzeum powstaje… huta szkła. Turystów zaprasza też 
Muzeum Przyrodnicze z kilkoma tysiącami eksponatów i wirtual-
ną prezentacją fresków barokowych Dolnego Śląska. 

zAMek chojnik, pAłAc schAFFGotschów  
i królowA MArysieńkA
Jelenia Góra stanowi świetną bazę wypadową w góry, otoczo-
na jest szlakami pieszymi i rowerowymi (najnowszą atrakcją 
są single tracks – jednokierunkowe, terenowe ścieżki do jazdy 
rowerami górskimi), a wokół znajduje się wiele niezwykłych 
miejsc, np. w Jagniątkowie – secesyjna willa Gerharta Haupt-
manna z muzeum noblisty, w Sobieszowie – średniowieczny za-
mek Chojnik,  a w uzdrowisku Cieplice – pałac Schaffgotschów, 
zabytkowa architektura zdrojowa i lecznicze wody termalne, 

z których korzystała m.in. królowa Marysieńka. Jeśli do tego do-
damy dobrze rozwiniętą bazę noclegową, infrastrukturę rekre-
acyjną, liczne imprezy kulturalne i festiwale, to nie pozostaje nic 
innego, jak wybrać się na urlop do miasta z jeleniem w herbie.  

CHARMING OLD TOWN 
& COLLECTION OF GLASS ART
Visitors will find heaps of attractions here: a beautiful old town 
square, historic church buildings, magnificent tenement buildings 
with arcades, a splendid town hall, old fortifications and plenty 
of vantage points. The modern Museum of Karkonosze Mounta-
ins houses, among other things, one of the biggest collections of 
glass art and utility glassware. A glass production plant is under 
construction and will be adjacent to the museum. Tourists can also 

visit the Natural Museum 
with a few thousand exhibits 
and a virtual presentation of Ba-
roque frescos of Lower Silesia.

chojnik cAstle, pAlAce 
OF THE SCHAFFGOTSCH FAMILY 
& Queen MArysieńkA
Jelenia Góra is an excellent starting point for hiking trips in the 
mountains. There are numerous hiking and cycling trails around 
(the latest attraction are one‑way single tracks for mountain bi-
king) and a vast range of places worth seeing, e.g. Gerhart Haupt-
mann’s villa in Jagniątków, built in the style of Art Nouveau, which 
houses a museum devoted to the Nobel prize winner, the medie-
val Chojnik castle in Sobieszów, and in Cieplice – the palace of the 
Schaffgotsch family, historic spa town architecture and thermal 
baths in which Queen Marysieńka used to soak. Add to that good 
accommodation and recreational infrastructure, multiple cultural 
events and festivals, and you will have no other choice but to visit 
the city symbolised by the deer depicted in its emblem.

wyBrAne iMprezy 2019 / selected eVents in 2019
1.06 Maja Włoszczowska MTB Race 2019 UCI XCO HC + Ju-

nior Series i Parada Rowerów Jelenia Góra 
 / Maja Włoszczowska MTB Race 2019 UCI XCO HC + Ju-

nior Series & Bike Parade in Jelenia Góra 
2.06 Bike Maraton UCI MTB Marathon Series
29‑30.06 Art & Glass Festiwal 
19‑21.07 Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych 
 / International Street Theatre Festival
31.08  Inauguracja Września Jeleniogórskiego – tradycyjne świę-

to miasta, któremu towarzyszy wiele wydarzeń 
 / Official Opening of September in Jelenia Góra: tradi-

tional celebrations in the city accompanied by a large 
number of events

2‑6.09 Festiwal Silesia Sonans 
06.09 Wystawa Produktów Regionalnych „Wyprodukowano 

pod Śnieżką” 
 / “Made at the Foot of Śnieżka” Local Products Exhibition
7‑ 8.09 Międzynarodowe Warsztaty Pszczelarskie 
 / International Beekeeping Workshop
28‑29.09 Jeleniogórski Jarmark Staroci i Osobliwości 
 / Antiques and Curiosities Market in Jelenia Góra
18‑20.10 Krokus Jazz Festiwal  
31.12 Sylwester na placu Ratuszowym
 / New Year’s Eve celebrations in Plac Ratuszowy

Karkonoska Informacja Turystyczna

Tourist Information Jelenia Góra

Plac Ratuszowy 6/7, 58‑500 Jelenia Góra,

tel. +48 519 509 343

e‑mail: it‑jeleniagora@dot.org.pl
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lizBona 
miasto, w którym można się zakochać
lizbona, największe miasto i stolica Portugalii, Położona nad rzeką tag, 

to świetne miejsce na krótki wyPad o każdej Porze roku. 
dla miłośników zabytków i romantycznych zaułków jest obowiązkową 

Pozycją do zwiedzenia w euroPie. 
   daniel mroziński     

67MAGAZYN ŚWIAT PODRÓŻE I KULTURA I WORLD TRAVEL AND CULTURE MAGAZINE  

specjAlne linie turystyczne
Można zakochać się w tym mieście, tak pełnym różnorodności 
i kontrastów. Dobrym sposobem do zobaczenia jak najwięcej, 
w jak najkrótszym czasie, są specjalne linie turystyczne autobu-
sów widokowych, które zatrzymują się w okolicy największych 
atrakcji turystycznych miasta. Można z nich korzystać 24 lub 48 
godzin po pierwszym skasowaniu biletu, co pozwala turystom 
na wskakiwanie do nich, gdzie i kiedy chcą.

nostAlGicznA podróż w czAsie 
Obowiązkową pozycją dla turystów jest przejażdżka zabytko-
wym tramwajem linii 28. Drewniane wnętrze i rozklekotane 
dźwięki, jakie wydaje na przemian z ostrzegawczymi dzwon-
kami, nadają tej podróży niepowtarzalny klimat. Żółty pojazd 
wspina się po stromych uliczkach, mija zabytkowe budynki 
i wciska w wąskie alejki, mijając mury i ludzi czasami o centy-
metry. Nostalgiczna podróż w czasie gwarantowana. Proble-

mów z rozkoszowaniem się jazdą może nastręczać jedynie duży tłok często 
panujący w tramwaju.

sAn FrAn europy
Moment, gdy tramwaj przejeżdża obok katedry Sé na wzgórzu, jest 
dobry na przerwę w podróży i skorzystanie z pięknego widoku, 
jaki rozciąga się z tarasów widokowych obok katedry. 
Widok na rzekę i stare miasto zapiera dech. Czerwone dachy 
Alfamy, tutejszej starówki, i wąskie alejki sprawiają wraże-
nie, jakby budynki były zbudowane jeden na drugim. Dalej 
widać rzekę i most do złudzenia przypominający ten z San 
Francisco. To niejedyne podobieństwo tych miast po żółtym 
tramwaju i stromych uliczkach. Nie bez kozery Lizbona jest 
nazywana San Fran Europy.Po drugiej stronie rzeki, za mo-
stem znajduje się olbrzymia statua Jezusa, identyczna z tą 
z brazylijskiego Rio de Janeiro.

ROMANTYCzNA ALFAMA
Romantyczne dusze przeżyją prawdziwą rozkosz, gdy zagłębią 
się w uliczki Alfamy. Ich labirynt często wprowadza w na pozór 
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zwyczajne podwórko, a okazuje się, iż mieści ono dwie lub trzy 
małe restauracyjki czy kafejki, kuszące wspaniałymi zapachami. 
Jako iż Lizbona leży praktycznie nad oceanem, grzechem byłoby 
nie spróbować tam owoców morza. Bariera językowa nie prze-
szkadza w zamówieniu przepysznego posiłku podlanego kilko-
ma kieliszkami domowego wina. Należy pamiętać, by zostawić 
sobie miejsce na odrobinę deseru, gdyż w niektórych miejscach 
odmowa może się wiązać z obrazą gospodarzy. Warto też wie-
dzieć, że przystawki podawane przed posiłkiem, czy tego sobie 
życzymy czy nie, zostaną doliczone do rachunku, jeśli się na nie 
skusimy, a skusić się naprawdę warto.

zAMek święteGo jerzeGo
Nad miastem góruje masywny i majestatyczny Zamek Świętego 
Jerzego. Warto wybrać się na pieszą wędrówkę pod wzgórze. 
Spacer, mimo iż wymaga pewnego wysiłku, pozwoli docenić 
uroki otaczających zabytków oraz zrozumieć, jak ciężki do sfor-
sowania był ten wielokrotnie oblegany obiekt w Lizbonie.
Po dotarciu na miejsce cofamy się w czasie wśród murów XV-
‑wiecznego, królewskiego zamczyska, w którym mieszczą się 
również ruiny pałacu. Widok z murów zapiera dech w pier-
siach. Zamek był doskonałym punktem obronnym, a jego po-
łożenie zapewniało znaczny zasięg dział armatnich, którymi 
gęsto obsadzone są jego blanki.
Po powrocie do centrum miasta i zagłębieniu się w sieć wą-
skich uliczek warto udać się nad rzekę na plac miejski z jego 
kawiarenkami i sklepikami oraz wspaniałym widokiem na rzekę 
i most Vasco da Gamy. Znajduje się tam łuk triumfalny oddzie-
lający plac od reszty miasta. Często można się tam natknąć na 
tzw. nagabywaczy, którzy w biały dzień handlują nielegalnymi 
substancjami. Wystarczy jednak grzecznie, ale stanowczo dać 
im do zrozumienia brak zainteresowania i problem z głowy.
Poza wspaniałymi zabytkami, niesamowitym klimatem, świetną 
kuchnią i winami, Lizbona słynie także z azulejo, czyli ozdob-
nych płytek ceramicznych, które doczekały się tutaj swojego 
własnego muzeum.

 z lotu ptAkA
Jednak miasto oprócz zabytków ma też swoją nowoczesną stro-
nę. Podczas przejażdżki Tour Busem nagle przenosimy się do 
XXI wieku i stare zabudowania oraz urokliwe zakątki zostają 
wyparte przez tętniące życiem, błyszczące chromem i szkłem 
budynki biznesowe i wielkie centra handlowe. 
Lizbona słynie także ze swego zoo, w którym z małej kolejki 
linowej można obserwować całe przestrzenie wybiegów z lotu 
ptaka. Dla fanów piłki nożnej niewątpliwą atrakcją będą dwa 
wspaniałe obiekty sportowe odwiecznych lokalnych rywa-
li – Benfiki i Sportingu. Kolejnym ważnym punktem na mapie 
Lizbony jest oceanarium rywalizujące o miano największego 
w Europie z Londynem i Barceloną.
Nad samą rzeką Tag stoi dumnie wieża Vasco da Gama, nazwa-
na od imienia znanego portugalskiego odkrywcy, po którym 
pamiątek w mieście jest całkiem sporo. Wznosi się na wyso-
kość 145 m, a obok znajduje się kolejka linowa teleferico, dzięki 
której można zobaczyć z lotu ptaka nowoczesne zabudowania 
dzielnicy Oriente, w których odbywały się targi Expo.

speciAl tourist lines
You can fall in love with this city, so full of diversity and contrasts. A good 
way to see as much as possible in the shortest possible time is to use the 
special tourist bus lines that stop near the city’ s major tourist attractions. 
They can be used for 24 or 48 hours upon initial validation of a ticket, al-
lowing tourists to jump on them where and when they so desire.

A NOSTALGIC JOURNEY THROUGH TIME 
A mandatory attraction for tourists is a ride on the historic tram line 28. 
The wooden interior and rickety sounds, emitted alternately with warning 
bells, give this ride a unique atmosphere. The yellow vehicle ascends steep 
streets, passes historic buildings and slips through narrow alleys, passing 
walls and people sometimes by centimetres. A nostalgic journey through 
time is guaranteed. The only difficulties with enjoying the ride may be 
caused by the large crowd often found in the tram.

The sAn FrAncisco oF europe
The moment the tram passes the Sé Cathedral on a hill, it’s a good time 
to take a break and enjoy the beautiful view stretching from the viewing 
terraces next to the cathedral. 

The view of the river and the old town is breathtaking. The red roofs of 
Alfama, the old town and the narrow alleys give you the impression that 
the buildings are built one on top of the other. Further on, you can see 
a river and a bridge reminiscent of the one in San Francisco. It is not 
the only similarity between these cities after the yellow tram and steep 
streets. It is not without reason that Lisbon is referred to as the San Fran 
of Europe. On the other side of the river, behind the bridge, is a huge 
statue of Jesus, identical to that in Rio de Janeiro, Brazil.

ROMANTIC ALFAMA
Romantic souls will be truly delighted when they delve into the streets of 
Alfama. Their labyrinth often leads into a seemingly ordinary courtyard, 
which turns out to house two or three small restaurants or cafes with in-
viting aromas.  Since the city lies practically by the ocean, it would be a sin 
not to try seafood in Lisbon. The language barrier does not prevent you 
from ordering a delicious meal accompanied by a few glasses of home‑
made wine. Remember to leave room for a bit of dessert, as in some 
places a refusal may be considered an insult to the hosts. It is also worth 
noting that the appetisers served before a meal, regardless of whether 
you wish it or not, will be added to the bill if you are tempted to try them; 
a temptation truly worth it.

st. GeorGe’s cAstle
The massive and majestic Castle of St. George towers over the city. It is 
advisable to embark on a walking tour up the hill. A walk, which, though 
requires some effort, will allow you to appreciate the charm of the sur-
rounding monuments and understand how hard it was to penetrate this 
repeatedly besieged object in Lisbon.

After reaching the site, we go back in time among the walls of the XV cen-
tury royal castle, which also houses the ruins of the palace. The view from 
the walls is breathtaking. The castle was a perfect defence spot, and its 
location provided a considerable range for cannons, which were densely 
stationed on its battlements. 

Upon returning to the city centre and plunging into the network of narrow 
streets, it is worth heading towards the river, to the city square with its cafes 
and shops and a wonderful view of the river and the Vasco da Gama bridge. 
It has a triumphal arch that separates the square from the rest of the city. 
Here, one can often stumble upon the so‑called „Hawkers” who trade in il-
legal substances in broad daylight. However, it suffices to politely but firmly 
let them understand that you are not interested and they’ll let you be.

In addition to the wonderful monuments, amazing climate, great cuisine 
and wines, Lisbon is also famous for its azulejo, or ornamental ceramic 
tiles, which finally have earned a museum.

FroM A Bird’s-eye View
Aside from its monuments, the city also has a modern character. During a 
ride in the Tour Bus, we suddenly transfer to the XXI century, and the old 
buildings and charming nooks are displaced by vibrant, glittering chrome 
and glass office buildings and large shopping centres. 

Lisbon is also famous for its zoo, where you can observe the entire pen 
from a bird’s eye view via a small cable railway. For football enthusiasts, 
two great sports facilities of eternal local rivals ‑ Benfica and Sporting 
‑ will be an unquestionable attraction. Another important spot on the 
map of Lisbon is the oceanarium, competing for the title of the largest 
in Europe with London and Barcelona. Situated proudly on the banks of 
the River Tagus is the Vasco da Gama Tower, named after the famous 
Portuguese explorer, whose souvenirs abound in the city. The tower is 145 
m high and next to it is the teleferico cable railway, through which you 
can get a bird’s‑eye view of the modern buildings of the Oriente district 
that hosted the Expo fairs.

lisBon – a city you can fall in loVe with
lisbon, the largest city and capital of Portugal, located on the river tagus, is a great place 

for a short getaway at any time of the year. it is a must-see for lovers of monuments 
and romantic nooks and crannies in europe. 
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Płock - moje miasto

Płock - my city

kiedy PoProszono mnie o naPisanie felietonu o Płocku, od razu Pomyślałam  
„o nie, nie chcę naPisać czegoś sztamPowego, co już było Publikowane tysiące razy”. 
Postanowiłam naPisać ten felieton z PersPektywy Płocczanki z dziada Pradziada, 
dumnej ze swojego miejsca urodzenia. zawsze uważałam Płock za miasto niezwykłe, 
Pełne historii i Pasji, w którym każdy odnajdzie miejsce dla siebie.

   magdalena laskowska      

when i was asked to write a column 
about płocku, i immediately thought, 
“oh, no, i don’t want to write something 
standard, which has already been 
published thousands of times”.  so,  
i decided to write this article from the 
perspective of an inveterate resident of 
płock,  proud of her birthplace. i have always 
considered Płock to be an extraordinary city,  full 
of history and passion, in which everyone will find  
a place for themselves.

   magdalena laskowska     
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dlA Miłośników historii
Miłośnicy historii podążą śladami książąt mazowieckich, 
szczególnie zaś Bolesława Krzywoustego, który tu się uro-
dził, ukochał to miasto, uczynił Płock stolicą Polski w latach 
1079‑1138 i nadal strzeże swojej stolicy wraz z wojami, 
stojąc dumnie na płockiej Skarpie. Podążą za nim poprzez 
Zamek Książąt Mazowieckich, Muzeum Mazowieckie aż do 
miejsca jego pochówku w pięknej katedrze, gdzie wzrok 
przykują przepiękne drzwi, niestety jest to jedynie kopia. 
Dla tych, co lubią łączyć historię z dreszczykiem strachu, 
otworem stoją jaskinie znajdujące się w płockiej Skarpie, 
w których onegdaj ukrywali się groźni rozbójnicy.

dlA AMAtorów sportu
Miłośników sportu zachwycą nowo odnowione Bulwary, 
doskonałe do uprawiania joggingu i nordic walkingu, klub 
wioślarski i żeglarski, gdzie można zdobyć patent sternika 
i wziąć udział w zawodach skuterów wodnych, których 
pierwsza odsłona miała miejsce w poprzedni weekend, oraz 

Aerobowy Klub Sportowy, który pokaże swoje umiejętności 
w zbliżającym się Pikniku Lotniczym.

dlA FAnów Muzyki
Fanów muzyki przyciągną rozliczne festiwale, takie jak 
Audioriver, gdzie oprócz licznych scen, także na wodzie, fo
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Urząd Miasta Płocka 

Stary Rynek 1, 09‑400 Płock 

www.plock.eu 

z muzyką techno, house, elektro, można 
popłynąć w rejs po Wiśle wypełniony mu-
zyką na żywo, graną przez najlepszych DJ-
‑ów, a który pierwszą odsłonę będzie miał 
już 1 czerwca. Dużym uznaniem cieszy się 
też Hip‑Hop Festival, a melomani docenią 
koncerty organizowane przez Płocką Orkie-
strę Symfoniczną im. Witolda Lutosławskie-
go. Znawcy dobrej muzyki odnajdą swoje 
klimaty w takich miejscach, jak Zachęta czy 
Rock 69.

Zoologów amatorów zachwyci wspaniałe 
zoo, gdzie obok przezabawnych małp dum-
nie przechadzają się lwy, pantery śnieżne, 
można także stanąć oko w oko z rekinem.

Miłym popołudniowym akcentem może 
okazać się kino, kręgielnia, a tych, co lubią 
tupnąć nóżką, takie kluby jak Kino, Angels 
czy Memoeries.

Zapraszamy do Płocka

FOR HISTORY ENTHUSIASTS 
History lovers will follow in the footsteps of the Mazovian princes, especially 
Bolesław Krzywousty, who was born here and loved the city. He made Płock 
the capital of Poland in 1079‑1138 and together with his warriors, has conti-
nued to protect his capital, standing proudly on the Skarpa district of Płock. 
He is followed by the Castle of the Mazovian Princes, the Mazovian Museum 
and the place of his burial in the magnificent cathedral, where the eyes are 
drawn to the beautiful door, which regrettably is only a copy. For those who 
like to combine history with a thrill of fear, the caves in the Skarpa district of 
Płock, once a hideout of dangerous robbers, are open to the public.

For sports AMAteurs
Sports enthusiasts will be delighted by the newly renovated boulevards, per-
fect for jogging and Nordic walking, rowing and sailing club, where you can 
win a helmsman’s license and take part in the jet‑ski competition, the first 
edition of which took place last weekend, and the Aero Sports Club, which 
will perform at the forthcoming Aviation Picnic.

FOR MUSIC LOVERS
Music enthusiasts will be attracted to numerous festivals, such as Audioriver, 
where apart from numerous stages, including on the water, with techno, 
house, electronic music, one can enjoy a cruise on the Vistula River filled 
with live music played by the best DJs, with the first unveiling scheduled 
for 1 June. The Hip‑Hop Festival also enjoys great recognition, and music 
lovers will appreciate the concerts organised by the Witold Lutosławski Płock 
Symphony Orchestra. Connoisseurs of good music will find a suitable atmo-
sphere in places such as Zachęta or Rock 69.

Amateur zoologists will be thrilled by the magnificent zoo, where besides 
hilarious monkeys, proudly strolling lions, and snow leopards one can also 
stand face to face with a shark.

The highlight of the afternoon can be the cinema, bowling alley, and those 
who like to stomp their feet may opt for such clubs as Kino, Angels or Me-
moeries.

We invite you to Plock



stowarzyszenie Płocka lokalna organizacja turystyczna  
od 9 lat na terenie miasta Płocka w okresie wakacyjnym orga-
nizuje bezpłatne spacery z przewodnikami turystycznymi do 
najważniejszych obiektów kulturalnych i historycznych miasta.

Spacery ruszają w wybrane soboty i niedziele wakacji, najczęściej z Pla-
cu Starego Rynku w Płocku, o godz. 1200. Uczestniczyć w nich może 
każdy zainteresowany, który w tym dniu przybędzie na miejsce zbiórki 
– nie obowiązują zapisy. Każdy z uczestników otrzyma od organizatora 
Płocki Paszport Turystyczny, który jest mini przewodnikiem po Płocku i 
pamiątką z uczestnictwa w projekcie. Akcja turystyczno – edukacyjna 
„Odkryj z nami Płock” dofinansowana została ze środków miasta Płock.

the local tourism organisation of Płock has been 
organising free guided tours of the most important 

cultural and historic sites in the city 
for the last 9 years.

The tours are scheduled for selected Saturdays and Sundays du-
ring the summer holidays. Most tours start at 12 PM in Stary 
Rynek Square in Płock. Anyone can turn up at the meeting place 
and take the tour – there’s no need for booking. Each participant 
receives a Płock Tourist Passport which serves as a mini guide aro-
und Płock and a memento of the trip. The Join Us in Discovering 
Płock campaign is co‑financed by the city of Płock.

odkryj z nami Płock 

Data / Date Miejsce docelowe / Destination Godzina i miejsce zbiórki    
Meeting time & place

15.06.2019 (sobota / Saturday) Szlak Gotyku Ceglanego / The Trail of Brick Gothic 1200, Towarzystwo Naukowe Płockie

22.06.2019 (sobota / Saturday) Bazylika Katedralna pw. Wniebowzięcia NMP + Muzeum Diecezjalne
The Cathedral Basilica of the Assumption of Mary & the Diocese Museum 1200, Stary Rynek

29.06.2019 (sobota / Saturday) Spichlerze + nabrzeże wiślane / Granaries & the Vistula waterfront 1200, Stary Rynek

30.06.2019 (niedziela / Sunday) PCK / Polish Red Cross 1200, Stary Rynek

6.07.2019 (sobota / Saturday) Płockie Sądy / Courts in Płock 1200, Stary Rynek

7.07.2019 (niedziela / Sunday) Muzeum Mazowieckie  – secesja i art deco + „X wieków Płocka”
The Mazovian Museum: Art Nouveau & Art Deco & Ten Centuries of Płock 1200, Stary Rynek

14.07.2019 (niedziela / Sunday) Małachowianka / Małachowski School in Płock 1200, Stary Rynek

21.07.2019 (niedziela / Sunday) Książnica Płocka + Dom Broniewskiego / Płock Library & Broniewski’s House 1200, Stary Rynek

28.07.2019 (niedziela / Sunday) Dzielnica Radziwie / Radziwie District 1200, Skwer Mościckiego - Radziwie

4.08.2019 (niedziela / Sunday) Stary Rynek + Ratusz + Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
Old Town Square & Town Hall & Divine Mercy Sanctuary 1200, Stary Rynek

11.08.2019 (niedziela / Sunday) Znane płocczanki / Famous Female Residents of Płock 1200, Stary Rynek

18.08.2019 (niedziela / Sunday) Obrona Płocka 1920 / The Defence of Płock in 1920 1200, Stary Rynek

24.08.2019 (sobota / Saturday) Katedra Kościoła Starokatolickiego Mariawitów / The Old Catholic Mariavite Church 1200, Stary Rynek

31.08.2019 (sobota / Saturday) II wojna światowa / World War II 1200, Stary Rynek

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa. Więcej na stronie: / We look forward to seeing you there! Further information is available at: www.turystykaplock.eu

join us in discovering Płock NAJSTARSZE pOLSKIE MUZEUM REGIONALNE

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” 
Nazwano je tak ze względu na największą ekspozycję poświę-
coną sztuce i rzemiosłu z przełomu XIX i XX wieku, obejmującą 
niezwykle wartościową kolekcję o randze europejskiej. Jej nie-
powtarzalność 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, me-
dalierstwo, biżuteria secesyjna. Ekspozycja posiada znaczące 
walory edukacyjne ze względu na charakterystyczne rozmie-
szenie obiektów we wnętrzach, z którymi zwiedzający stykają 
się niemal bezpośrednio. Wchodząc do pomieszczeń i ogląda-
jąc obiekty z bliska, bez pośrednictwa gablot, mogą wyraźnie 
odczuć klimat epoki. 

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 Łempic-
kiej, „Zaloty” Zofii Stryjeńskiej) i graficzne, rzemiosło artystycz-
ne, ponad 20 kompletów unikatowych mebli, kolekcję mody – 
stroje i akcesoria –  oraz biżuterii. 

Muzeum Mazowieckie w Płocku, ul. Tumska 8, 09-402 Płock, tel. +48 24 364 70 70, www.muzeumplock.euPłocka Lokalna Organizacja Turystyczna / Informacja Turystyczna, Stary Rynek 8, 09-400 Płock, tel. +48 24 367 19 44

POZOSTAŁE EKSPOZYCJE 
Dodatkowo można też zwiedzić nowocześnie zaaranżowaną wysta-
wę „X Wieków Płocka. Płock w przestrzeni kulturowej Mazowsza, 
Polski, Europy” przedstawiającą 1000 lat bogatej historii miasta Płoc-
ka. 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 prezento-
wanych w polskich muzeach. Na terenie miasta znajdują się dwa od-
działy Muzeum Mazowieckiego w Płocku – Muzeum Żydów Mazo-
wieckich, mieszczące się w budynku małej synagogi, oraz Spichlerz, 
w którym zaprezentowano dwie wystawy etnograficzne w nowo-
czesnej aranżacji – „Kultura Mazowsza w ludowej wizji świata” oraz 
„Sztuka Dalekiego Wschodu. Płockie skarby buddyjskiej Azji”, a także 
galeria rzeźby i malarstwa Bolesława Biegasa.

NIE TYLKO PŁOCK…
Muzeum Mazowieckie posiada także swoje oddziały poza Płoc-
kiem: Muzeum Wisły Środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej w Wy-
szogrodzie, które posiada eksponaty archeologiczne, m.in. na-
czynia, 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‑augs-
burski oraz szkołę, powidlarnię i cmentarz.
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Osiecka i Jarosław Abramow, autorzy piosenki „Okularnicy”. Jako 
symboliczny można potraktować fakt, że amfiteatr został zbudo-
wany nad brzegiem Odry, w miejscu, gdzie archeolodzy odkopali 
drewniane konstrukcje budynków oraz ślady ulic tworzących 
prastarą osadę Ostrówek. To tutaj flagowa muzyczna impreza w 
Polsce buduje od lat historię rodzimej piosenki. Opolski festiwal 
na stałe wpisał się już w ogólnopolski kalendarz największych 
wydarzeń. Atmosfera historycznego festiwalowego Opola jest 
wyróżnikiem miasta. Na każdym kroku turyści spotkają się z mu-
zycznymi anegdotkami i ciekawostkami.

nAGrAj swoją uluBioną piosenkę w MuzeuM!
Dla miłośników muzyki w 2016 r. stworzono Muzeum Polskiej 
Piosenki – jedyny tego typu obiekt w kraju. Placówka, która ma 
swoją siedzibę w amfiteatrze, zachwyca bogactwem multime-
diów i nowoczesnych rozwiązań. Zwiedzający z zestawem słu-
chawek i audioprzewodnikiem przemierza wytyczoną ścieżkę 
wzdłuż ścian muzycznych w rytmie festiwalowych hitów. Oprócz 
tego monitory dotykowe wyświetlające teledyski, fragmenty 
koncertów, programów telewizyjnych, reportaży i wywiadów z 
artystami. Prawdziwym hitem muzeum są budki do nagrywania 
piosenek, w których każdy gość może zarejestrować swój ulu-
biony utwór i wysłać go mailem na pamiątkę. Spotkania z arty-
stami, profesjonalne studio nagraniowe, a także lekcje muzealne 
i zajęcia edukacyjne dla najmłodszych – to dodatkowa oferta 
placówki.

Aleją GwiAzd BieGnieMy…
Po zwiedzeniu muzeum warto przespacerować się Trasą Festi-
walową, która biegnie przez Opole śladami miejsc związanych 

z Krajowym Festiwalem Pol-
skiej Piosenki. Wyznaczają 
ją „budki z ptaszkami” z QR 
kodem, dzięki którym korzy-
stający z aplikacji turysta ma 
dostęp do pełnej informacji 
na temat miejsca, w którym się 
znajduje. Ważnym punktem Trasy 
jest Aleja Gwiazd Polskiej Piosenki, znaj-
dująca się między Ratuszem a kamieniczkami 
po wschodniej stronie Rynku. W 2004 roku zainaugurowały 
ją wmontowane w brukową kostkę gwiazdy Czesława Niemena 
i Ewy Demarczyk. Do tej pory upamiętniono w ten sposób po-
nad 40 wokalistów oraz zespołów związanych z opolskimi festi-
walami. Wielu z nich było związanych z Opolem jako miejscem 
urodzenia lub zamieszkania. Tutaj dorastał i pobierał lekcje gry 
na fortepianie pieśniarz i aktor Michał Bajor, wokalistka Edyta 
Górniak stawiała pierwsze kroki na dyskotekach czy imprezach 
studenckich, a Kamil Bednarek wykonywał utwory reaggae.

W 2011 roku po generalnym remoncie amfiteatr przekształcono 
w Narodowe Centrum Polskiej Piosenki. Już w czerwcu odbędzie 
się 56. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. W 1968 r. na festiwa-
lu furorę zrobiła piosenka big‑beatowego zespołu No To Co „Te 
opolskie dziouchy”, a teraz opolska publiczność czeka na ko-
lejne przeboje, które podbiją serca miłośników polskiej sceny 
muzycznej.

Do Opola warto przyjechać o każdej porze roku, jednak podczas 
festiwalu klimat miasta jest niepowtarzalny.

Opole „ochrzczone” tym tytułem przez słynnego krytyka mu-
zycznego i publicystę Jerzego Waldorffa z dumą pielęgnuje 
swój trade mark – zgodnie z zasadą, że „piosenka jest dobra na 
wszystko”.

Wszystko zaczęło się od budowy amfiteatru – dziś najbardziej 
rozpoznawalnego symbolu Opola. Budowla usytuowana w 

cieniu Wieży Piastowskiej powstała w 1963 r. według projektu 
Floriana Jesionowskiego, z przeznaczeniem na Krajowy Festiwal 
Polskiej Piosenki. Inicjatorem festiwalu i budowy amfiteatru był 
Karol Musioł, przez opolan nazywany Papą Musiołem. Inaugura-
cyjna impreza odbyła się tuż po zakończeniu prac budowlanych. 
W gronie laureatów pierwszego festiwalu znaleźli się m.in.: Ewa 
Demarczyk ze słynną „Karuzelą z madonnami” oraz Agnieszka 
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oPole PiosenkĄ stoi!
jedna z historycznych stolic górnego śląska i jedno z najstarszych 

miast w Polsce, którego Początki sięgają końca x wieku, od Ponad Pięciu dekad 
nosi dumne miano stolicy Polskiej Piosenki. 

   jaga kolawa      
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oPole, famous for songs!
one of the historical caPitals of uPPer silesia and one of the oldest cities in 

Poland, whose origins date back to the end of the x century, has been Proudly 
dubbed the caPital of Polish songs for over five decades. 

   jaga kolawa      
Opole „christened” with this title by the famous music critic and columnist 
Jerzy Waldorff cultivates its trademark with pride ‑ in line with the principle 
that „a song is good for everything”.

It all began with the construction of an amphitheatre ‑ the ‑ the most reco-
gnisable symbol of Opole today. The structure, situated in the shadow of 
the Piast Tower, was built in 1963, as designed by Florian Jesionowski, for 
the National Festival of Polish Songs. The initiator of the festival and con-
struction of the amphitheatre was Karol Musioł, known to the locals as Papa 
Musioł. The inaugural event was held immediately after the completion of the 
construction works. The winners of the first festival included, among others: 
Ewa Demarczyk with the famous “Karuzelą z madonnami” (Carousel with 
Madonnas) as well as Agnieszka Osiecka and Jarosław Abramow, authors 
of the song “Okularnicy” ‑ Four‑eyes. The construction of the amphitheatre 
on the banks of the Oder River, at the excavation site where archaeologists 
unearthed the wooden structures of the buildings, and street footprints of 
the ancient Ostrówek settlement may be regarded as symbolic. It is here that 
the most prestigious musical event in Poland has been shaping the history of 
Polish songs for years. The Opole festival has become a permanent feature 
in the national calendar of major events. The atmosphere of the historical 
Opole festival is a distinguishing feature of the city. Tourists encounter musical 
anecdotes and curiosities at every step of their tour.

RECORD YOUR FAVOURITE SONG IN THE MUSEUM!
In 2016, the Museum of Polish Songs was created for music enthusiasts ‑ 
the only facility of its kind in Poland. The institution, which is located in the 
amphitheatre, is enchantingly enriched with a wealth of multimedia and mo-
dern solutions. Visitors with a set of headphones and an audio guide follow 
the outlined path along the music walls to the rhythm of the festival’s hit 

songs. Furthermore, numerous touchscreens display video clips, fragments 
of concerts, TV programmes, reports and interviews with artists. The real 
hit of the museum is the song recording booths, where every visitor may 
record their favourite song and send it via e‑mail as a souvenir. Meetings 
with artists, professional recording studio, as well as museum lessons and 
educational activities for the youngest ‑ are some of the additional offers 
of the institution.

WALK ALONG THE STARS AVENUE...
After visiting the museum, it is worth taking a walk along the Festival Ro-
ute, which runs through Opole along the trail of places connected with the 
National Festival of Polish Songs. They are marked by „birdhouses” with QR 
code, through which the user of the application has access to comprehensive 
information about the location. An important part of the route is the Avenue 
of Polish Song Stars, located between the Town Hall and the tenement houses 
on the eastern side of the Market Square. In 2004, it was inaugurated by 
Czesław Niemen and Ewa Demarczyk with stars installed on cobblestones. To 
this day, more than 40 vocalists and bands associated with the Opole festivals 
have been commemorated in this manner. Many of them were associated 
with Opole as a place of birth or residence. It was here that the singer and 
actor Michał Bajor was raised and tutored in piano lessons, the vocalist Edyta 
Górniak took her first steps at discos and student parties, and Kamil Bednarek 
performed reggae songs.

In 2011, after a general overhaul, the amphitheatre was transformed into the 
National Centre of Polish Songs. The 56th National Festival of Polish Songs will 
take place in June. In 1968, the song of the big‑beat band ‑ No To Co „Te opol-
skie dziouchy” caused a stir at the festival, and the Opole audience is looking 
forward to new hits that will conquer the hearts of Polish music enthusiasts.
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szlak dworów i Pałaców 
kaszuB Północnych

the trail of manors and Palaces
  northern kashuBia

Pośród setek zabytków rozrzuconych Po Północnej części kaszub warto zwrócić 
uwagę na tutejsze dwory i Pałace. region ten nie jest z nimi kojarzony, a szkoda.  
to one najlePiej Przybliżają bogatą historię Pomorskich rodów i ich majątków, 

Przenoszą nas do magicznej krainy tajemnic, skarbów i burzliwych miłości.  
łączą je barwne legendy i oPowieści o nieodkrytych tajemnicach.

Pośród setek zabytków rozrzuconych po północnej części kaszub warto 
zwrócić uwagę na tutejsze dwory i pałace. region ten nie jest z nimi 
kojarzony, a szkoda. to one najlepiej przybliżają bogatą historię pomorskich 
rodów i ich majątków, przenoszą nas do magicznej krainy tajemnic, skarbów  
i burzliwych miłości. łączą je barwne legendy i opowieści o nieodkrytych 
tajemnicach.
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Dziś nikt z takim przepychem nie ozdabia elewacji i nie wyposaża 
obszernych pomieszczeń. Dwory i pałace Kaszub Północnych to 
absolutne unikaty, perły architektury. W powiatach wejherow-
skim, puckim oraz lęborskim znawcy tematu naliczyli ponad 200 
tego rodzaju obiektów. Jedne zachwycają wypieszczonymi wnę-
trzami, inne wciąż czekają na troskliwych właścicieli. Są też takie, 
po których nie ma dzisiaj żadnego śladu bądź zachowały się tylko 
ich pozostałości w formie parku lub założenia folwarcznego. 

perły Architektury 
W tych, które zaadaptowano na hotele, możemy wypoczywać, 
poszukując ducha dawnych czasów. Kolejne zachwycają mu-
zealnymi wnętrzami. W niektórych z powodzeniem działają 
restauracje, a nawet instytucje kultury typu domy kultury bądź 
muzea. Na bazie tych czynnych i odrestaurowanych zabytków 
architektury kilkanaście lat temu stworzono produkt turystyczny 
pod nazwą „Szlak dworów i pałaców Północnych Kaszub”. Sku-
pia same perełki, wśród których znalazły się choćby Pałac Cieko-

cinko ze znamienitą stajnią i zawodami Baltica Equestrian Tour, 
Lisewski Dwór z myśliwskimi klimatami, pałace w Godętowie, 
Jackowie, Zwartowie, Kłaninie, Rekowie Górnym czy Prusewie. 
Warto zwrócić uwagę na dwory w Bychowie i Borkowie, Starbie-
ninie oraz dworki w Gościecinie, Kurowie, Salinie. Są też zamki 
w Krokowej i Rzucewie. Część z nich to ośrodki kultury – tak jak 
Dworek Drzewiarza w Gościcinie, Dworek pod Lipami w Rumi, 
czy też muzea – takie jak Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Ka-
szubsko‑Pomorskiej działające w pałacu Przebendowskich i Key-
serlingków w Wejherowie. 

FestiwAl  dworów 
Jak wyglądają i jak działają piękne obiekty, będzie można dowie-
dzieć się podczas „Festiwalu Dworów”, który odbędzie się 1‑2 
czerwca w 13 obiektach. W programie zaplanowano ciekawe 
wydarzenia artystyczne, koncerty, wystawy, spektakle, ale też 
barwny program dla dzieci w związku z ich świętem – Dniem 
Dziecka.

Among the hundreds of monuments scattered around the northern part of Kashubia, 
the local manors and palaces deserve particular attention. The region is often not 
associated with them, which is a pity. They are the best way to better familiarise 
ourselves with the rich history of Pomeranian families and their estates, as they take 
us to the magical land of secrets, treasures and tempestuous love. They are bound by 
colourful legends and stories about undiscovered mysteries. Today, nobody embel-
lishes the façade or furnishes spacious rooms with such splendour. The manors and 
palaces of Northern Kashubia are absolutely unique, architectural gems. Experts on 
the subject have listed more than 200 such objects in the districts of Wejherowo, Puck 
and Lebork. Some are enchanting with their pampered interiors, while others are still 
waiting for their caring owners. However, there are also some that leave no traces 
today, or whose remains can be seen in the form of a park or part of a manor farm.

GEMS OF ARCHITECTURE
The manors and palaces that have been adapted to hotels offer relaxation for those 
seeking the spirit of ancient times. Others are captivating with their museum‑like in-
teriors. Restaurants and cultural institutions, such as community centres or museums, 
operate successfully in some of them. Several years ago, a tourist product called “The 
trail of Manors and Palaces of the Northern Kashubia” was created on the basis of these 
active and restored architectural monuments. It consists of gems, such as the Ciekocinek 
Palace with its outstanding stable and Baltica Equestrian Tour competitions, Lisewski 
Manor house with its hunting atmosphere, palaces in Godętowo, Jackowo, Zwartowo, 
Kłanino, Rekowo Górne or Prusewo. Also worthy of note are the manor houses in By-
chowo and Borkowo, Starbienino, as well as those in Gościcino, Kurowo and Salino. 
Castles can also be found in Krokowa and Rzucewo. Some of them are cultural centres 
‑ such as the Drzewiarza Manor House in Gościęcino, Pod Lipami Manor House in Rumia 
or museums ‑ such as the Kashubian ‑ Pomeranian Museum of Literature and Music 
operating in the Przebendowski and Keyserling palace in Wejherowo.

THE FESTIVAL OF MANOR HOUSES
You will get to know how beautiful buildings look like and function during the “Fes-
tival of Manor Houses”, scheduled for June 1‑2 in 13 buildings. The programme in-
cludes interesting artistic events, concerts, exhibitions, performances, as well as a col-
ourful programme for children in connection with their holiday ‑ Children’s Day. The 
task is implemented within the framework of the EU project „South Baltic Manors” 
and details can be found at www.kaszubypolnocne.pl

Zadanie to jest realizowane w ramach unijnego projektu „Dwory Południowego Bałtyku” ,
zaś szczegóły znajdą Państwo na stronie www.kaszubypolnocne.pl 

Pałac w Wejherowie / The Palace in Wejherowo

Dworek w Salinie / The Manor in Salino

Zamek w Krokowej / The Castle in Krokowa

Lisewski Dwór / The Lisewski Manor house

Pałac w Zwartowie / The Palace in Zwartowo
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5 X ślĄskie 
– Przez Pryzmat imPrez

5 X silesia 
- through the Prism of eVents

województwo śląskie jest tak rozległe i zróżnicowane, że tworzy 
barwną mozaikę tradycji, smaków i krajobrazów. to niePrzebrane 
bogactwo objawia się w Pełni Podczas cyklicznych, dorocznych im-

Prez i festiwali. Przedstawiamy Pięć z nich, wybranych z długiej listy 
wydarzeń zaPlanowanych na 2019 rok. 

 PaWeł WroŃsKi  

the silesia Province is so vast and diverse that it creates a colourful 
mosaic of traditions, tastes and landscaPes. this innumerable wealth 

is fully manifested during cyclical, annual events and festivals. 
we Present five of them, selected from a long list 

of events Planned for 2019. 

 PaWeł WronsKi  

81MAGAZYN ŚWIAT PODRÓŻE I KULTURA I WORLD TRAVEL AND CULTURE MAGAZINE  

 

Wszystko w jednym miejscu

wejdź i zwiedzaj

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

www.slaskie.travel

www.slaskie.travel
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Barbarzyńcy zaatakują w maju. ich celem będzie jeden z najefek-
towniejszych zamków wzniesionych niegdyś pośród białych, 
wapiennych skał jury Krakowsko-częstochowskiej – wciąż impo-
nujący – zamek ogrodzieniec w Podzamczu.
Międzynarodowy Festiwal Kultury Wczesnego Średniowiecza odbę-
dzie się w tym roku po raz 16. Początki zamku, sięgające panowania 
Piastów inspirują każdego roku gospodarzy, by w porywający spo-
sób skłonić gości do podróży w czasie. Dziesięć wieków wstecz, na 
przedpola i do wnętrza słowiańskiego grodu. 
To fantastyczny pretekst do poznawania z lekkim przymrużeniem 
oka życia codziennego w epoce kształtowania się państwa polskie-
go. A ponieważ podczas imprezy na rozległym Podzamczu zakładają 
obozowiska wojowie słowiańscy, wikingowie, Bałtowie, Celtowie oraz 
przedstawiciele innych ludów, program uświetnią pokazy ich sztuki, 
rzemiosła, wojennego kunsztu i umiejętności walki dawną bronią, 
obrzędów i obyczajów. Nie zabraknie muzyki z tamtej odległej epoki 
ani jadła czy napitków. W kulminacyjnym momencie rozgorzeje wielka 
bitwa wojów. W tle będzie się bielić skalny grzebień na Górze Birów, 
a zamkowe mury będą rysować niebo. A ponieważ to koniec maja, 
gospodarze są nastawieni pozytywnie – będzie pogodnie!
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XVi najazd Barbarzyńców – międzynarodowy festiwal Kultury Wczesnego Średniowiecza
XVi invasion of the Barbarians - international festival of the early mediaeval cultures

industriada – święto szlaku zabytków techniki
industriada - festival of industrial monuments route

1.
*   Miejsce: Zamek Ogrodzieniec w Podzamczu
*   Termin: 25 maja 2019
*   Organizator: Firma „ZAMEK” Sp. z o.o. 42-440 Ogrodzieniec, ul. Kościuszki 66
*   Informacje: tel.: +48 32 67 32 220, +48 32 67 32 991, e-mail: biuro@zamek-ogrodzieniec.pl, www.zamek-ogrodzieniec.pl

*  Miejsce: całe województwo – obiekty na Szlaku Zabytków Techniki (www.zabytkitechniki.pl)
*  Termin: 7, 8, 9 czerwca 2019 
*  Organizator: Wydział Kultury | Referat Promocji Dziedzictwa Industrialnego UMWSL, ul. Powstańców 34/305 40-037 Katowice
*  Tel.: 32 774 02 17, 32 774 02 21, 32 774 02 22, industriada@slaskie.pl; www.industriada.pl

the barbarians will attack in may. their objective will be one of 
the most impressive castles built in the past among the white 
limestone rocks of the jura Krakowsko-częstochowska - still im-
posing - ogrodzieniec castle in Podzamcze.
This year’s International Festival of the Early Medieval Culture will 
take place for the 16th time. The origins of the castle, dating back to 
the reign of the Piast Dynasty, inspire its hosts to encourage visitors 
to embark on an exciting journey through time. Ten centuries back, to 
the foreground and interior of the Slavic castle. 
It is a fantastic pretext to explore everyday life in the age of formation 
of the Polish state with tongue in cheek. Since the Slavic, Vikings, 
Balts, Celts warriors and representatives of other tribes are going to 
set up camps in the extensive Podzamcze area during the event, the 
program will be accompanied by demonstrations of their art, handi-
craft, war craftsmanship and combat skills with old weapons, rituals 
and customs. The festival will not lack music from that distant era, 
as well as food and drinks. The culminating moment will be a great 
battle of warriors. The rock ridges on Birów Mountain will whiten the 
background, and the sky will be drawn by the castle walls. And since 
it is the end of May, the hosts are positive ‑ the weather will be nice!

the first associations with the silesian Province usually lead us to its 
industrial areas - we primarily think of upper silesia, coal mines and 
smelters....
It is admittedly a good lead, but incomplete, because post‑industrial souve-
nirs and historic buildings can be found in all regions of the vast Silesian Prov-
ince. The group comprises both the brewery in Żywiec, founded by the Hab-
sburgs and the historic Silver Mine in Tarnowskie Góry ‑ a UNESCO heritage. 
Get ready for more surprises, because INDUSTRIADA ‑ the Festival of the 
Industrial Monuments Route of the Silesian Province ‑ is the largest project 
promoting industrial heritage in this part of Europe. Every year it surprises with 
a scenario; it is exciting, innovative and unique. It is the feast of regions whose 
development was associated with the industrial boom at the end of the XIX 
century. Industrial tourism is gaining increasingly more enthusiasts, and the 
festival, which they are eagerly looking forward to is dedicated to them. 
The full program of this year’s edition will be communicated at the beginning 
of May. In addition to monuments strictly related to industrial development 
(42 this year), the event also includes other buildings and institutions. During 
the 10th anniversary edition of the festival, there will be ten of them, among 
others: Osiedle patronackie Huta Silesia in Rybnik (The patron’s housing es-
tate of the Silesia Steelworks in Rybnik), Library Station in Ruda Śląska (former 
railway station building) or the Rudziniec Sluice on the Gliwice Canal. The 
central theme of this year’s edition is “INDU‑bal”.

Pierwsze skojarzenia z województwem śląskim prowadzą nas 
zazwyczaj do jego przemysłowych obszarów – myślimy przede 
wszystkim o górnym Śląsku, o kopalniach węgla i hutach... 
Owszem, to dobry trop, ale niepełny, bo postindustrialne pamiątki 
i zabytkowe obiekty znajdziemy we wszystkich regionach rozległego 
województwa śląskiego. Do tej grupy należą przecież zarówno zało-
żony przez Habsburgów browar w Żywcu, jak i Zabytkowa Kopalnia 
Srebra w Tarnowskich Górach – obiekt UNESCO. Przygotujcie się na 
więcej niespodzianek, bo INDUSTRIADA – święto Szlaku Zabytków 
Techniki województwa śląskiego – jest największym w tej części Eu-
ropy projektem promującym dziedzictwo przemysłowe. Każdego 
roku zaskakuje scenariuszem, jest ekscytująca, innowacyjna, nie-
powtarzalna. Jest świętem regionów, których rozwój związany był 
z eksplozją przemysłu, jaka miała miejsce u schyłku XIX wieku. Tu-
rystyka industrialna ma coraz więcej fanów i to im dedykowany jest 
festiwal, na który zainteresowani czekają z niecierpliwością.  Oprócz 
zabytków związanych stricte z rozwojem przemysłu do imprezy włą-
czają się także inne obiekty i instytucje. Podczas jubileuszowej – 10. 
edycji, będą to m.in.: Osiedle patronackie Huty Silesia w Rybniku, 
Stacja Biblioteka w Rudzie Śląskiej (dawny budynek dworca kolejo-
wego) czy Śluza Rudziniec na Kanale Gliwickim. Motywem przewod-
nim tegorocznej edycji będzie „INDU‑bal”.

2.
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jak co roku w czerwcu czeka nas niezwykłe wydarzenie kulinarne 
– festiwal Śląskie smaki! czternasta już edycja odbędzie się 16 
czerwca w pięknym parku przy Pocysterskim zespole Klasztor-
no-Pałacowym w rudach. festiwal organizowany od 2006 roku 
jest sztandarową imprezą prezentującą subtelności regionalne 
kuchni województwa śląskiego oraz wizytówką przecinającego 
jego terytorium szlaku Kulinarnego „Śląskie smaki”. 
Festiwal odbywa się każdego roku w innej miejscowości regionu, 
dzięki czemu wciąż zmienia się przewodni smak imprezy i trudno 
się nią znudzić. Jak co roku podczas imprezy będą ze sobą kon-
kurować kucharze amatorzy, profesjonaliści oraz uczniowie szkół 
gastronomicznych, prześcigając się w tworzeniu niezapomnianych 
potraw. Konkurs o miano Eksperta Śląskich Smaków oraz nagrodę 
w postaci „złotego durszlaka” jest głównym elementem festiwalo-
wego programu. Impreza promuje Szlak Kulinarny „Śląskie Smaki”, 
który tworzą restauracje i lokale gastronomiczne serwujące trady-
cyjne potrawy regionalne, przygotowywane według tradycyjnych 
receptur. Odwiedzając poszczególne restauracje – przystanki na 
Szlaku, można nawet na co dzień posmakować tego, co w kuchni 
poszczególnych regionów najlepsze, i poznać odmienne oblicza kul-
tury kulinarnej w województwie śląskim, na którą składają się dobre 
tradycje jurajskie, zagłębiowskie czy beskidzkie. Wyjątkowym ele-
mentem Festiwalu jest Bitwa Smaków, w której udział bierze dwóch 
kucharzy. Zmierzą się oni z tematem właściwym dla miejsca, w któ-
rym odbędzie się wydarzenie, ale to jeszcze tajemnica. A dodatkową 
atrakcją będzie m.in. koncert galowy Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” 
im. Stanisława Hadyny. Nie zabraknie również przedstawicieli Szlaku 
Kulinarnego „Śląskie Smaki”.  
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festiwal „Śląskie smaki”
“silesian tastes” festival

tydzień Kultury Beskidzkiej
the Beskids culture Week

*  Miejsce: Rudy koło Raciborza
*  Termin: 16 czerwca 2019
*  Organizator: Śląska Organizacja Turystyczna, 40-085 Katowice, ul. Mickiewicza 29
*  Informacje: tel.: + 48 32 207 207 1, faks: +48 32 207 207 2, e-mail: info@silesia-sot.pl; sekretariat@silesia-sot.pl, www.silesia-sot.pl; www.slaskiesmaki.pl

*  Miejsce: Wisła, Szczyrk, Żywiec, Maków Podhalański, Oświęcim, Istebna, Ujsoły, Jabłonków 
 (https://beskidy.mapawydarzen.pl/kalendarz/56-tydzien-kultury-beskidzkiej-2019/)
 * Termin: 27 lipca – 4 sierpnia 2019 
* Organizatorzy: samorządy Wisły, Szczyrku, Żywca, Makowa Podhalańskiego, Oświęcimia, Istebnej i Ujsoł, Koło Miejscowe PZKO w Jabłonkowie, a nad całością czuwać będzie Biuro 

Programowo-Artystyczne TKB, Regionalny Ośrodek Kultury 43-300 Bielsko-Biała, ul. 1 Maja 8 
*  Informacje: tel.: +48 33 812 52 76, faks: +48 33 812 33 33, e-mail: rok@rok.bielsko.pl; tkb@rok.bielsko.pl, www.rok.bielsko.pl/tkb.html

as in june every year, we are in for an extraordinary culinary 
event - the silesian tastes festival! the fourteenth edition of 
the festival will take place on 16 june in a beautiful park at 
the Post-cistercian monastery and Palace complex in ruda. the 
festival, organised since 2006, is a flagship event presenting 
regional subtleties of silesian cuisine and a showpiece of the 
culinary trail „silesian flavours” that runs through its territory.
The festival takes place every year in a different town in the re-
gion, which means that the main taste of the event is constantly 
changing and one cannot get bored with it. As every year, during 
the event, amateur cooks, professionals and students of catering 
schools will try to outdo each other in creating unforgettable dish-
es. The competition for the title of Silesian Tastes Expert and the 
prize in the form of a „golden colander” is the main item of the 
festival programme.
The event promotes the „Silesian Tastes” Culinary Route, which con-
sists of restaurants and eating places serving traditional regional 
dishes prepared according to traditional recipes. 
During your visit to particular restaurants ‑ stops on the Route, you 
can even sample the best culinary delights of particular regions and 
discover different faces of culinary culture in the Silesian Province, 
which includes the good Jurassic, Zagłębie and Beskids traditions. 
A unique element of the Festival is the Battle of Tastes, which in-
volves two chefs. They will deal with a topic appropriate to the 
venue of the event, but this remains a secret. An additional attrac-
tion will be a gala concert of the Stanisław Hadyna Song and Dance 
Ensemble “Śląsk”. Representatives of the “Silesian” Tastes Culinary 
Route will also be present.  

for one week, at the turn of july and august, in the peak of 
the 2019 summer holidays, selected towns in the Beskids will 
host several hundred folklore ensembles from all over the 
world. the 56th edition of one of the oldest cyclical cultural 
events in the silesian Province will take place in the Beskids.
Beskids Culture Week is one of the largest international folk-
lore festivals in the world. During the grand scale event, invited 
guests from different countries present the culture of their native 
regions ‑ original folk music, dances and songs, picturesque cos-
tumes, rare instruments, peculiar ceremonies and rituals, festive 
and everyday customs. 
In addition to stage events, traditional folk art and craft fairs 
are held, providing an excellent opportunity to purchase unique 
items, beautiful handmade objects, jewellery, ornaments and tex-
tiles. You can also taste dishes unknown to us. 
The festival events, including concerts, will take place in sever-
al towns and centres where folk traditions are cultivated with 
reverence: Wisła, Szczyrk, Żywiec, Maków Podhalański, Istebna, 
Ujsoły, Jabłonków, and Oświęcim. The festival events will in-
clude street parades, exhibitions and fairs, as well as meetings, 
feasts and festivals that have been organised for many years: the 
50th the 50th Polish Highlanders’ Folk Festival in Żywiec, 30th 
International Folklore Meetings in Wisła, 72nd Gorolski Święto 
in Jabłonków, 25th Istebna Festival, 41st Wawrzyńcowe Hudy in 
Ujsoły.

W kulminacyjnym okresie wakacji 2019 roku, przez jeden ty-
dzień, na przełomie lipca i sierpnia, wybrane miejscowości 
w Beskidach będą gościć kilkaset folklorystycznych zespołów 
z różnych stron świata. odbędzie się bowiem 56. edycja jednej 
z najstarszych cyklicznych imprez kulturalnych w województwie 
śląskim.
Tydzień Kultury Beskidzkiej (TKB) jest jednym z największych na świe-
cie międzynarodowych festiwali folklorystycznych. Podczas organi-
zowanej z rozmachem imprezy zaproszeni z różnych krajów goście 
przedstawiają kulturę swoich macierzystych regionów – oryginalną 
ludową muzykę, tańce i pieśni, malownicze stroje, rzadkie instru-
menty, swoiste obrzędy i rytuały, codzienne i świąteczne obyczaje. 
Obok wydarzeń estradowych odbywają się zwyczajowo kiermasze 
sztuki ludowej i rzemiosła, tworząc okazję do dokonania niepowta-
rzalnych zakupów, pięknych, ręcznie wykonanych przedmiotów, bi-
żuterii, ozdób, tkanin. Można też skosztować potraw u nas niezna-
nych. Wydarzenia festiwalowe, w tym koncerty, odbędą się w kilku 
miejscowościach, ośrodkach, w których kultywuje się z pietyzmem 
ludowe tradycje: Wiśle, Szczyrku, Żywcu, Makowie Podhalańskim, 
Istebnej, Ujsołach i Jabłonkowie, a nawet w Oświęcimiu. Na festi-
walowe wydarzenia złożą się uliczne korowody, wystawy i kiermasze 
oraz organizowane od wielu lat spotkania, święta i festyny: 50. Festi-
wal Folkloru Górali Polskich w Żywcu, 30. Międzynarodowe Spotka-
nia Folklorystyczne w Wiśle, 72. Gorolski Święto w Jabłonkowie, 25. 
Festyn Istebniański, 41. Wawrzyńcowe Hudy w Ujsołach.

3. 4.



tradycyjna impreza kulturalno-historyczna, jaka od półwiecza 
odbywa się jesienią w tarnowskich górach, nawiązuje do miej-
scowych tradycji górniczych. od wieków bowiem, w okolicach 
miasta wydobywano rudy srebra, a „Kopalnie rud ołowiu, srebra 
i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami podziemny-
mi w tarnowskich górach” zostały wpisane w 2017 roku na listę 
Światowego dziedzictwa unesco. 
Wydobyciem srebronośnych galen zajmowali się gwarkowie, jak 
w regionie nazywano górników‑poszukiwaczy cennej rudy. Jej wielo-
wiekowe wydobycie stało się podstawą prosperity miasteczka, a gdy 
w 1599 roku gwarkowie otrzymali od króla przywileje górnicze, 
urośli szybko do rangi szanowanego cechu. Z czasem zaczęli przy-
wdziewać charakterystyczne stroje i zorganizowali nawet uzbrojoną 
w halabardy gwardię. 
Dla uświetnienia imprezy ulicami współczesnego miasta przemasze-
ruje taka właśnie kompania gwarków. Odbędzie się także insceniza-
cja przejazdu Jana III Sobieskiego przez Tarnowskie Góry. Ciągnącego 
na pomoc Wiedniowi na czele polskich wojsk króla hucznie wita-
no w sierpniu 1683 roku. Obecność króla dodała miastu prestiżu 
i splendoru witającym go gwarkom. Ponadto doroczne Dni Gwar-
ków będą obfitować w liczne wydarzenia kulturalne, rozrywkowe 
i sportowe. Impreza ma bowiem charakter radosnego, rodzinnego 
festynu. Zdawać by się mogło, że święto odnosi się do lokalnej, wą-
skiej tradycji, a jednak cieszy się ogromną popularnością, przycią-
gając swoim barwnym scenariuszem tłumy ciekawskich. W efekcie 
Gwarki Tarnogórskie należą do najczęściej odwiedzanych w woje-
wództwie śląskim imprez. 

gwarki tarnogórskie
gwarki tarnogórskie (miners of tarnowskie góry)

*  Miejsce akcji: Tarnowskie Góry (Tarnogórskie Centrum Kultury; tel. +48 32 285 27 34; www.tck.net.pl; www.gwarki.tg.net.pl)
*  Termin: 6-8 września 2019
*  Organizator: Urząd Miasta Tarnowskie Góry, 42-600 Tarnowskie Góry, Rynek 4 – ul. Sienkiewicza 2, 2A
*  Informacje: tel.: +48 32 39 33 600, +48 32 39 33 601, +48 32 39 33 866, e-mail: um@tarnowskiegory.pl, www.tarnowskiegory.pl oraz fanpage: https://www.facebook.com/gwarki2019/

a traditional cultural and historical event, which has been held 
in the autumn for half a century in tarnowskie góry, refers to 
the local mining traditions. for centuries, silver ore had been 
mined in the vicinity of the city, and so “the lead, silver and zinc 
ore mines with an underground water management system in 
tarnowskie góry” were entered into the unesco list of World 
heritage sites in 2017. 
The mining of silver‑bearing galena deposits was the domain 
of Gwarków (miners), as they were called in the region ‑ miners 
searching for precious ore. Its centuries‑long mining became the 
basis for the prosperity of the town, and once the miners received 
mining privileges from the king in 1599, they quickly became a re-
spected Guild. With time, they began to wear characteristic cos-
tumes and even founded a halberdier guard unit. 
To commemorate the event, a company of Gwarki (miners) will 
march through the streets of the modern city. The event will also 
include the staging of Jan III Sobieski’s journey through Tarnowskie 
Góry. The king at the head of the Polish army, hastening off to as-
sist Vienna, was greeted thunderously in August 1683. The king’s 
presence added prestige to the city and splendour to the Gwarki 
(miners) that welcomed him. Furthermore, the annual Gwarków 
Days will abound in numerous cultural, entertainment and sports 
events. The event is like a joyful family festival. One might think 
that the holiday is associated with the local, narrow tradition, and 
yet it is very popular, attracting crowds of curious people with its 
colourful scenario. As a result, Gwarki Tarnogórskie is one of the 
most frequently visited events in the Silesian Province. 
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KONKURSY I ANIMACJE DLA DZIECI
STOISKA GASTRONOMICZNE

14FESTIWAL
Śląskie Smaki

16 czerwca 2019
RUDY  

ORGANIZATORZY
PATRONAT HONOROWY

PATRONAT MEDIALNY

1300 Uroczyste otwarcie Festiwalu

1300 - 1600 Konkurs Kulinarny „Śląskie Smaki”

1315 Występy wokalistów MOKSiR 

  w Kuźni Raciborskiej

1400 Koncert - Joanna Kostka

1500 Koncert - Abba Covers

1600 Występ muzyczno/kabaretowy  

  Krzysztof Respondek

1700 Ogłoszenie wyników konkursu kulinarnego 

1800 Bitwa Smaków - pokaz kulinarny

1900 Koncert galowy Zespołu Pieśni i Tańca  

  „Śląsk” im. Stanisława Hadyny

PROGRAM IMPREZY

PARTNER

Gmina Kuźnia Raciborska

Park przy Pocysterskim Zespole 
Klasztorno-Pałacowym

*ORGANIZATORZY ZASTRZEGAJĄ SOBIE MOŻLIWOŚĆ ZMIAN W PROGRAMIE

5.
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symBole warszawy
turyści Przyjeżdżający do warszawy nie Powinni się nudzić. 

nasza stolica ma tyle do zaoferowania, że mogą raczej narzekać na brak 
czasu.  nie sPosób wymienić wszystkiego, co warto odwiedzić. 
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1. Stare Miasto. Po upadku powstania w sierp-
niu 1944 r. hitlerowcy obrócili w gruz 85% 
budynków, powstałych między XIII a XX stu-

leciem.  Rekonstrukcja zabytkowej tkanki była przed-
sięwzięciem bezprecedensowym na świecie. Ostatnim 
jej akordem była odbudowa Zamku Królewskiego w la-
tach 70. Źródłem wiedzy o wyglądzie miasta sprzed 
zniszczeń były obrazy Canaletta, nadwornego malarza 
Stanisława Augusta. W 1980 r. wpisano Stare Miasto 

na listę UNESCO, doceniając akt odbudowy, kunszt 
konserwatorów i wysiłek społeczeństwa.

2. Trakt Królewski. Najstarszy trakt stolicy. Łączy 
Stare Miasto i Zamek Królewski w Warszawie 
z pałacem w Wilanowie, rezydencją Jana III 

Sobieskiego. Przy Trakcie wznosi się gmach Sejmu RP 
oraz siedziba Prezydenta RP w dawnym Pałacu Na-
miestnikowskim, Belweder, Polska Akademia Nauk, 

główne gmachy Uniwersytetu Warszawskiego oraz 
Akademia Sztuk Pięknych, liczne zabytkowe pałace, 
kamienice i kościoły, a także parki z najsłynniejszym 
w Warszawie – Łazienkami Królewskimi, Ogród Bo-
taniczny, ambasady, m.in. Stanów Zjednoczonych 
i Federacji Rosyjskiej. Trakt biegnie koroną Skarpy 
Wiślanej.

3.Wisła. Przez żadną metropolię europejską 
nie przepływa równie szeroka rzeka. U po-
łudniowych granic stolicy nurt ma niemal 1 

km szerokości, u północnych 500‑600 m, a w naj-
węższym miejscu, pod Zamkiem Królewskim – 350. 
Tamiza na wysokości London Bridge rozlewa się na 
229 m. Średnia szerokość Sekwany w Paryżu wyno-
si 100 m. Porośnięta łęgową roślinnością pradolina 
Wisły dochodzi do 3 km szerokości. Brzegi Wisły są 
miejscem spotkań warszawiaków i aktywnego wy-
poczynku. W rejonie zoo powstała sztuczna plaża. 
Na prawym brzegu wznosi się Stadion Narodowy, 
a na lewym – gmachy Biblioteki UW i Centrum Na-
uki Kopernik. Bulwary wiślane to świetne miejsce na 
spacer, przejażdżkę rowerem, a także na zabawę w 
jednym z klubów. Są tu altany z leżakami, kamienne 
ławy, a nawet plaża z wiklinowymi koszami. U stóp 
skarpy pod Starym Miastem jest Park Fontann, gdzie 
od maja do września odbywają się tutaj pokazy mul-
timedialne.  

4.Most Poniatowskiego. Najstarszy w Warsza-
wie, zaprojektowany przez Stefana Szyllera na 
początku XX w., nawiązuje elementami archi-

tektonicznymi do epoki renesansu. Jako dzieło inżynie-
ryjne składa się z 500‑metrowego mostu i 700‑metro-
wego wiaduktu po stronie zachodniej. Długość ciągów 
komunikacyjnych wraz ze zjazdami wynosi 3542 m.

5. Centrum Nauki Kopernik. To najnowocze-
śniejsza i największa w Polsce placówka po-
pularyzująca naukę. W praktyce gigantyczne 

laboratorium, które wykorzystując multimedia i inte-
raktywne formy działania, pozwala uczyć się, bawiąc 
zarówno dzieci, jak i dorosłych. CNK odwiedza ponad 
milion osób rocznie.

6. PGE Narodowy. Wzniesiony na miejscu Sta-
dionu X‑lecia jest największą w Warszawie 
areną nie tylko sportowych wydarzeń. Zimą 

na płycie działa największa ślizgawka w stolicy.

7. Pałac Kultury i Nauki. Otoczony wieżowcami 
z milenijnym zegarem na wieży jest główną bu-
dowlą „warszawskiego Manhattanu”. Jako po-

mnik komunizmu budził silne emocje i w latach 90. poja-
wiały się żądania, by go zburzyć.  W PKiN są teatry, kina, 
siedziby wielu instytucji, odbywają się masowe imprezy. 
Z 30. piętra roztacza się wspaniała panorama Warszawy.
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symBols of warsaw
tourists visiting warsaw should not be bored. our caPital has so much 

to offer that they would rather comPlain about the lack of time.  it is imPos-
sible to list all that is worth visiting. 

1.The Old Town After the fall of the uprising in 
August 1944, the Nazis destroyed 85% of bu-
ildings erected between the XIII and XX centu-

ries.  The reconstruction of the monumental relic was an 
undertaking unprecedented in the world. Its final accent 
was the reconstruction of the Royal Castle in the 70`s. 
The source of knowledge about the city’ s appearance 
before the destruction was depicted in the paintings of Ca-
naletta, the court painter of Stanisław August. In 1980, the 
Old Town was included in the UNESCO list of World Herita-
ge Sites, in recognition of its reconstruction, the craftsman-
ship of its conservators and the efforts of the society.

2.The Royal Route The oldest route in the capital. 
It connects the Old Town and the Royal Castle in 
Warsaw with the Wilanów Palace, the residence 

of Jan Sobieski III. Located along the route are the buil-
dings of the Polish Sejm and seat of the President of the 
Republic of Poland in the former Namiestnikowski Palace, 
the Belvedere, the Polish Academy of Sciences, the main 
buildings of the University of Warsaw, the Academy of 
Fine Arts, numerous historic palaces, tenement houses 
and churches, including the most famous parks in War-
saw ‑ the Royal Łazienki Park, and the Botanical Garden, 
as well as embassies of the United States and the Russian 
Federation, among others. The route stretches along the 
Vistula embankment.

3.The Vistula No European metropolis has a river 
as wide as the Vistula flowing through it. The 
current at the southern borders of the capital 

city is nearly 1 km wide, at the northern 500‑600 m, and 
in the narrowest point, under the Royal Castle ‑ 350. The 
Thames at the height of the London Bridge extends over 
229 m. The average width of the Seine in Paris is 100 
m. The Vistula proglacial valley, overgrown with riparian 
vegetation, has a width of 3 km. The banks of the Vistu-
la River are a meeting place for Warsaw residents and 
active recreation. An artificial beach has been created in 
the area of the zoo. The National Stadium is situated on 
the right bank, while the buildings of the University of 

Warsaw Library and Copernicus Science Centre are loca-
ted on the left bank. The Vistula boulevards are a great 
place for walks, cycling and entertainment in one of the 
clubs. There are gazebos with loungers, stone benches 
and even a beach with wicker baskets. A fountain park 
is located at the foot of the escarpment near the Old 
Town, where multimedia shows are held from May to 
September.  

4.Poniatowski Bridge. The oldest bridge in War-
saw, designed by Stefan Szyller at the begin-
ning of the XX century, with architectural ele-

ments that relate to the age of the Renaissance. As an 
engineering work, it consists of a 500‑metre‑long bridge 
and a 700‑metre‑long viaduct on the western side. The 
length of the communication routes, including the exits, 
is 3542 metres.

5.Copernicus Science Centre. It is the most advan-
ced and the largest institution in Poland propa-
gating science. In practice, the giant laboratory, 

which uses multimedia and interactive forms of activities, 
provides learning opportunities and entertainment for 
both children and adults. The CNK (Copernicus Science 
Centre) is visited by over one million people every year.

6.The „PGE Narodowy” Stadium. Erected on the 
site of the 10th Anniversary Stadium, it is the 
largest arena in Warsaw, for sporting and non-

‑sporting events. In winter, the largest slide in the capital 
city operates on the pitch.

7.The Palace of Culture and Science. Surrounded 
by skyscrapers with the millennium clock on 
the tower; it is the main building of „Warsaw 

Manhattan”. As a memorial to communism, it aroused 
strong emotions that led to calls for its demolition in the 
901s.  The PKiN (Palace of Culture and Science) is home 
to theatres, cinemas, many institutions, as well as mass 
events. The 30th floor offers a magnificent panorama of 
Warsaw.



92

M i E J s C E p L a C E

down the dunajec riVer
a raft trip down the dunajec river ranks among the biggest tourist attractions of the Pieniny mountains and it’s a curiosity 
unknown in other parts of europe. the tradition itself dates back to the first half of the 19th century. in 1934 organisation  
of the trips was taken over by the Polish association of Pieniny rafters, which has approximately 900 members today.

sPływ dunajcem
sPływy Przełomem dunajca to jedna z największych atrakcji 

turystycznych Pienin i Prawdziwy ewenement w euroPie. 
tradycja ta sięga Pierwszej Połowy xix wieku, a od 1934 roku 

ich organizacją zajmuje się Polskie stowarzyszenie flisaków 
Pienińskich. dziś skuPia ono ok. 900 osób. 

  miroslaw mikulski  

Sezon flisacki na Dunajcu trwa od 1 kwietnia do 31 październi-
ka (z wyjątkiem pierwszego dnia Świąt Wielkanocnych oraz Bo-
żego Ciała). Spływ rozpoczyna się na przystani w Sromowcach 
Kątach (można też wsiąść w Sromowcach Niżnych), a kończy 
w Szczawnicy lub w nieco dalej położonym Krościenku. Trasa 
liczy od 18 km do 23 kilometrów, a różnica poziomów wynosi 
35 m! Na drewnianych tratwach z turystami zawsze jest dwóch 
flisaków, którzy nie tylko wiosłują, ale też barwnie opowiadają 
o historii Pienin oraz miejsc, które mijają. Słynny Przełom Du-
najca rozpoczyna się pod szczytem Trzech Koron. Rzeka two-
rzy tam wiele malowniczych zakoli i wije się między wapien-
nymi ścianami skalnymi, których wysokość dochodzi do 300 
metrów. Głębokość Dunajca wzrasta tam do 12 metrów! Co 
roku w spływach biorą udział setki tysięcy osób. W 2016 roku, 

kiedy w Krakowie odbywały się Światowe Dni Młodzieży, padł 
rekord – flisacy przewieźli Dunajcem ponad 330 tys. turystów 
z całego świata!
Bilety na spływ można nabyć w kasach na przystaniach. W Sro-
mowcach Kątach obok parkingu jest też restauracja, kiosk 
z pamiątkami oraz pawilon wystawowy Pienińskiego Parku 
Narodowego. Czas trwania spływu do Szczawnicy wynosi ok. 2 
godz. 15 min, a do Krościenka ok. 2 godz. 45 min. 
www.flisacy.pl

The rafting season on the Dunajec River runs from 1 April to 31 Octo-
ber (excluding Easter Sunday and the Feast of Corpus Christi). The trip 
starts in the Sromowce Kąty harbour (another harbour where tourists 
can get on is Sromowce Niżne) and it ends in Szczawnica or, a bit 
further, in Krościenko. The route covers a distance of 18 to 23 km and 
a difference in elevation of 35 m! The wooden rafts that carry tourists 
are steered by two rafters who – as they paddle – recount the rich 
history of the Pieniny Mountains and various spots along the route. 
The famous Dunajec River Gorge starts at the foot of the massif of 

Trzy Korony. The river there winds its way between towering limestone 
formations that rise up to 300 m. At that point the river is up to 12 m 
deep. The raft trips down the Dunajec River attract thousands of to-
urists every year. A new record was set in 2016, when Krakow hosted 
the World Youth Day – the rafts carried over 330,000 tourists from all 
over the world!
Tickets are available from ticket offices in the harbours. In Sromowce 
Kąty there’s a restaurant, a souvenir shop and an exhibition stand de-
voted to the Pieniny National Park. The sail down to Szczawnica takes 
roughly 2 hours 15 minutes and to Krościenko – 2 hours 45 minutes.
www.flisacy.pl
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PoloNus PrzysPiesza WaKaCje! 
Kursy NaD Morze i Na Mazury startują 

już 20 CzerWCa W CeNaCh oD 15 zł

Polonus, narodoWy PrzeWoźniK autoKaroWy i lider ProjeKtu Polonus Partner, PrzysPiesza 
WaKacyjny Kalendarz. PoPularne KierunKi letnich WyjazdóW dostęPne są już W sPrzedaży 

W niezWyKle atraKcyjnych cenach zaczynających się już od 15 zł. dogodne godziny Podróży, 
Korzystne ceny BiletóW oraz noWoczesne i KomfortoWe autoKary to gWarancja udanego 
Wyjazdu nad Wodę. Bilety na Podróże od 20 czerWca do 1 WrzeŚnia dostęPne są na stronie 

WWW.PKsPolonus.Pl.

w ofercie wakacyjnych linii polonusa znajdą się najpopular-
niejsze w sezonie letnim nadmorskie i mazurskie miejscowo-
ści: krynica Morska, Gdańsk, łeba, dębki, karwia, jastrzębia 
Góra, władysławowo, kąty rybackie, Mielno, Mikołajki, 
Mrągowo, ruciane-nida czy Giżycko. 

polonus, będąc firmą odpowiedzialną społecznie, od dwóch 
lat podejmuje skuteczne działania na rzecz promocji czy-
stego transportu publicznego. regularna wymiana taboru 
na spełniający normy euro 6 przyczynia się do spadku emi-
towanych zanieczyszczeń, w tym co2. średnie zużycie na 
całej trasie na 1 pasażera wynosi niewiele ponad 2 litry on 
i co roku zmniejsza się o kilkanaście procent. szacunkowa 
emisja co2 na 1 pasażera wyniosła w 2018 roku 34 g/1 km, 
spadając z 43 g/1 km w ciągu 2 lat! jest to dowód na to, że 
w trosce o środowisko, ale i o swój komfort warto wybrać 

autokar jako środek transportu. dzięki temu w trakcie po-
dróży można się zrelaksować, czytając książkę lub oglądając 
ulubiony serial, czy spać.

polonus do obsługi swoich wakacyjnych połączeń przezna-
cza komfortowe i nowoczesne autokary marki scania, wy-
posażone w klimatyzację, wygodne, rozkładane fotele czy 
gniazdka 230V. pasażerowie polonusa mogą też korzystać 
podczas podróży z bezpłatnego bezprzewodowego inter-
netu oraz usługi geolokalizacji. warto się spieszyć z zaku-
pem, ponieważ liczba biletów promocyjnych jest ograniczo-
na i obowiązuje w wybrane dni. 

więcej informacji znaleźć można na:
www.pkspolonus.pl, www.polonuspartner.pl, 
www.zdo.pl oraz www.dworzeconline.pl.

polonus jest narodowym przewoźnikiem autokarowym 
świadczącym usługi przewozu osób w regularnej komunika-
cji lokalnej, dalekobieżnej i międzynarodowej. strategiczny 
polski przewoźnik, będący spółką skarbu państwa, obsługu-
je blisko 40 linii, łącząc główne ośrodki miejskie i turystycz-
ne z warszawą. z usług polonusa, realizowanych w oparciu 
o bazy transportowe w warszawie, nowym dworze Mazo-
wieckim i piasecznie, korzysta ponad 4,5 mln pasażerów 
rocznie.

jednocześnie polonus jest operatorem dworca Autobu-
sowego warszawa zachodnia – jednego z największych 
i najważniejszych węzłów komunikacyjnych w polsce, który 
obsługuje 3 mln pasażerów rocznie. spółka posiada własny 
system zarządzania dworcem oraz platformę sprzedaży bi-
letów dworzeconline.pl oraz zdo.pl. polonus jest laureatem 
konkursu „Bezpieczny pasażer” na najwyższe standardy bez-
pieczeństwa w przewozie pasażerów.

oferta wiodącego polskiego przewoźnika skierowana jest 
do osób, które chcą podróżować komfortowo, bezpiecznie 
i w atrakcyjnych cenach. polonus posiada w ciągłej sprze-

daży promocyjne pule biletów po 5 zł, 10 zł i 15 zł oraz 
zapewnia zniżki do 30% na bilet powrotny czy stały rabat 
50% dla dzieci i uczniów w wieku do 13 lat.

najpopularniejsze kierunki całoroczne, obsługiwane przez 
polonus, to linie do: szklarskiej poręby, kudowy-zdroju, 
krynicy-zdroju, kętrzyna, Mrągowa, Gołdapi, Buska-zdroju, 
koszalina, olsztyna i sandomierza. najpopularniejsze miej-
scowości sezonowe, z których korzystają pasażerowie, to: 
Mielno, łeba, dębki, karwia, jastrzębia Góra, władysławo-
wo, krynica Morska, Giżycko czy Mikołajki. w komunikacji 
międzynarodowej polonus obsługuje linie do: lwowa, tru-
skawca, drohobycza i iwano-Frankowska w ukrainie.

zachęcamy do zapoznania się z materiałem wideo pod lin-
kiem: https://youtu.be/ep8psXrok6c

z  p O L O N u s E M  W  t r a s i E
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PoMagaNie WChoDzi W KreW!
W regionalnych centrach KrWiodaWstWa cały czas BraKuje KrWi, a W oKresie WaKacyj-

nym PozysKuje się jej naWet o jedną trzecią mniej niż zWyKle. dlatego ogromnie Ważne są 

różnorodne aKcje, taKie jaK „Kolej na cieBie – uratuj życie!”, Które moBilizują szlachetnych 

ludzi do dostarczania innym tego najcenniejszego leKu, niezależnie od Pory roKu. W ramach 

dWóch PoPrzednich edycji „Kolej na cieBie – uratuj życie!” oddano łącznie 161 litróW KrWi!

większa liczba wypadków w sezonie urlopowym powoduje, 
że zapotrzebowanie na krwiolecznictwo w tym okresie jest 
wzmożone, ale niestety banki krwi świecą wtedy pustkami. 
właśnie dlatego 23 lipca 2019 r. ruszy trzecia edycja akcji 
„kolej na ciebie – uratuj życie!”, w ramach której jednego 
dnia, przy dwunastu dworcach kolejowych w całej polsce, 
staną mobilne punkty poboru krwi. wolontariusze zachę-
cający do oddania krwi będą czekać m.in.: w warszawie, 
Bydgoszczy, wrocławiu, tarnowie, szczecinie, krakowie 
i katowicach. 

nieprzerwanie od 2017 r. Fundacja Grupy pkp, wspólnie ze 
spółkami z Grupy pkp, pkp polskimi liniami kolejowymi s.A., 
narodowym centrum krwi, niezależnym zrzeszeniem stu-
dentów, spółką polonus i kolejarską służbą krwi promują 
zwiększenie świadomości w zakresie ochrony zdrowia i do-
brych wzorców postaw społecznych.

podczas ubiegłorocznej kampanii „kolej na ciebie – uratuj 
życie” zarejestrowało się ponad 300 osób, a ponad 200 
oddało krew. w sumie zebrano niemal 93 litry krwi, czyli 
o ponad 20 litrów więcej niż w 2017 r. 

kolej nA cieBie! – nie Bądź oBojętny
–  kiedy pierwszy raz oddawałam krew, robiłam to dla 
konkretnej osoby – kolegi, który miał wypadek. w tamtym 
czasie bałam się igieł i przerażał mnie widok krwi. chcia-
łam jednak jakoś mu pomóc, a to była w zasadzie jedyna 
rzecz, jaką mogłam dla niego zrobić. decyzja była więc pro-
sta. i nagle okazało się, że to wcale nie jest takie straszne, 
a uczucie, że dzięki poświęceniu zaledwie chwili możesz 
wesprzeć kogoś w trudnej sytuacji, jest po prostu niesa-
mowite. nic nie tracisz – w końcu twój zdrowy organizm 
zaraz wyprodukuje to, co oddałeś. to sprawia, że po prostu 
chcesz to robić regularnie. pomaganie wchodzi w krew – tak 

o akcie oddania krwi opowiada klaudyna, jedna ze studen-
tek sGh w warszawie. z kolei inna warszawska studentka, 
ewa, mówi:  oddaję krew, bo nie da się jej sztucznie wy-
produkować. jestem regularnym krwiodawcą od 18. roku 
życia. Mnie to nic nie kosztuje, a mogę pomóc komuś w po-
trzebie. to świetne uczucie. lubię też atmosferę panującą 
w centrum krwiodawstwa. wszyscy są bardzo mili i cieszą 
się tym, że wspólnie robią coś ważnego. 

kto Może oddAć krew?
osoba pomiędzy 18. a 65. rokiem życia. na oddanie krwi 
należy przyjść wypoczętym i zdrowym, czyli nie mieć ob-
jawów przeziębienia i nie brać aktualnie żadnych leków. 
najlepiej zjeść lekkostrawny, niskotłuszczowy posiłek, wypić 
około 2 litrów płynów (ważne, żeby zrobić to w ciągu 24 
godzin przed pobraniem). wskazane jest także ograniczenie 
palenia papierosów i nie picie alkoholu, dotyczy to również 
dnia poprzedzającego oddanie krwi.

KRWIOBUSY NA DWORCACH KOLEJOWYCH
tegoroczna edycja akcji „kolej na ciebie – uratuj życie!” od-
będzie się 23 lipca 2019 roku jednocześnie na 12 dużych 
dworcach kolejowych w polsce. honorowych dawców krwi 
serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu. Mobilne 
punkty poboru krwi przyjadą na dworzec centralny w war-
szawie, do Bydgoszczy, częstochowy, Gdańska, Gdyni, 
krakowa, poznania, rzeszowa, szczecina, tarnowa i wro-
cławia. na miejscu będą oczekiwać wolontariusze, którzy 
zachęcą do udziału w inicjatywie. osoby, które oddadzą 
krew, otrzymają upominki oraz słodkości przygotowane na 
tę okazję.

łączy nas krew, która ratuje życie! 
Fundacja Grupy pkp 

z  p O L O N u s E M  W  t r a s i E



Studio Sante Uzdrowisko Miejskie, ul. Jagiellońska 55 A, Warszawa  
• tel. kom.: 691 603 611, 605 130 152  
• www.studiosante.pl

Uzdrowisko w mieście

Studio Sante, czyli Uzdrowisko Miejskie i SPA & Wellness 
w jednym, daje możliwość skorzystania z naprawdę unika-
towych atrakcji. Są wśród nich: kąpiele w basenie rekre-
acyjnym, jacuzzi solankowym i krzemowym z krystalicz-
nie czystą wodą o aksamitnej miękkości. Na  miłośników 
saunowania czeka – oprócz sauny fińskiej, biosauny i łaź-
ni parowej   –  japońska sauna skalna Ganbanyoku, gdzie 
wypoczywamy  na  rozgrzanych  płytach  z  wulkanicznej 
krzemionki z Hokkaido. W Studio Sante można skorzystać 
z  inhalacji solnych – Studio posiada grotę solną z tężnią 
z leczniczą solanką z Konstancina, Goldarium – komnatę 
z  czystego  złota  oraz  kapsułę  floatingową.  Kilka  godzin 
w strefie saun i basenów wystarczy, by poczuć przypływ 
energii witalnej!

Nie musisz lecieć na Bali 

Nie musisz już spędzać 15 godzin w samolocie, by do-
świadczyć  prawdziwego masażu  balijskiego. W Studio 
Sante masaże wykonują  rodowite  Balijki,  które  sztukę 
masaży orientalnych poznały w swojej ojczyźnie. Masaż 
balijski  (także w wersji na cztery  ręce czy dla dwojga), 
tajski,  shiatsu,  refleksologia czy  lomi-lomi  rozluźni  cia-
ło,  pozwoli  zapomnieć  o  stresie  i  zmęczeniu.  Z  boga-
tej oferty zabiegów upiększających na twarz, rytuałów 
wellness  na  ciało  i  nowoczesnych  terapii  każdy może 
wybrać coś dla siebie. Całodzienny pobyt w strefie saun 
i basenów oraz dodatkowe zabiegi SPA umożliwią od-
nowę  biologiczną,  głębokie  odprężenie  i  doładowanie 
akumulatorów. 

Do zobaczenia w wakacje w Studio Sante!

Wakacje coraz bliżej! Ale czy trzeba koniecznie wyjeżdżać z Warszawy, by wypocząć?  
Co robić w wakacje w stolicy? Całodzienne pobyty w SPA Studio Sante to propozycja dla wszystkich,  

którzy potrzebują głębokiego relaksu, kompleksowej regeneracji i wyciszenia umysłu.  
Jaki rodzaj wypoczynku oferuje Studio Sante przy ul. Jagiellońskiej 55 A?

Wakacje w mieście  
– wypocznij w SPA Studio Sante

w Ciechocinku
letnia promocja

Więcej informacji: tel. 54 283 32 34; 513 107 663, www.domzdrowialila.pl

Turnus Rehabilitacyjny 
7, 10, 15 dni; ceny  od 149 zł/doba  

(nocleg, 3 posiłki, 4 zabiegi pon.-sob., basen),

Turnus Ortopedyczny 
14 dni cena od 2100 zł (13 noclegów, 3 posiłki, 

5 zabiegów pon.-sob., konsultacja lekarza ortopedy),

Turnus Metaboliczny 
11 dni, cena od 2200 zł, (11 noclegów, posiłki 

zgodne z zaleceniami), 4 zabiegi dziennie pon.-sob., 

Turnus Wypoczynkowy SPA
7 dni dla 2 osób – 1820 zł, (6 noclegów, 3 posiłki, 

bon do Spa o wartości 100 zł/osoba).



STAŁY DODATEK MAZOWIECKIEGO
PORTU LOTNICZEGO WARSZAWA-MODLIN

RegulaR SeCTION Of WaRSaW-MODlIN
MaZOVIaN aIRPORT

Spa in the city

Studio Sante that is a City Health SPA & Wellness centre 
in one provides the possibility to use truly unique attrac-
tions. These  include baths  in  a  recreational pool,  a  sali-
ne and silicon  jacuzzi with crystal clear water of velvety 
softness. In addition to the Finnish sauna, bio sauna and 
steam bath, the Japanese rock sauna Ganbanyoku; sauna 
lovers  can  also  relax  on  hot  plates made  from volcanic 
silica from Hokkaido. At Studio Sante one can take advan-
tage of salt inhalations - it has a salt cave equipped with a 
graduation tower and healing brine from Konstancin, and 
a Goldarium–  a  chamber with  pure  gold  and  a  floating 
capsule. A few hours in the sauna and pool area is enough 
to feel the flow of vital energy!

You don’t have to fly off to Bali. 

You do not have to spend 15 hours on the plane to expe-
rience a  real Balinese massage. At Studio Sante, massa-
ges are performed by native Balinese women trained  in 
the art of oriental massages  in their homeland. Balinese 
massage  (also available  in four-hand version or for two), 
Thai, shiatsu, reflexology, lomi-lomi, relaxes the body and 
allows you to forget about stress and fatigue. With a wide 
range  of  facial  beauty  treatments,  body wellness  rituals 
and modern therapies,  there  is something for everyone. 
A full day stay in the sauna and pool area, and additional 
SPA treatments will facilitate biological regeneration, deep 
relaxation and recharge of your batteries. 

We look forward to seeing you  
at Studio Sante during the holidays!

The holidays are getting closer and closer! But do you necessarily have to leave Warsaw to relax?  
What can you do during the holidays in the capital? All-day stays at Studio Sante SPA is an offer  

for those seeking deep relaxation, comprehensive regeneration and serenity of the mind.  
What kind of relaxation does Studio Sante offer at ul. Jagiellońska 55 A?

Holiday in the city   
- relax in Studio Sante SPA

Studio Sante Urban Health Resort 
Jagiellońska ST. 55 A, Warsaw  
• mobile: 691 603 611, 605 130 152  
• www.studiosante.pl
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nowe wakacyjne trasy z modlina
lotnisko warszawa/modlin wciąż 
się rozwija. zdobywa kolejnych 
Przewoźników i oferuje nowe trasy 
wakacyjnego wyPoczynku. 

the warsaw/modlin airPort  
is still develoPing. it acquires  

additional carriers and offers  
new holiday routes. 
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W sezonie letnim 2019 roku szósty pod względem wielkości 
port w Polsce stawia na rozwój połączeń czarterowych. We 
współpracy z największymi touroperatorami w Polsce: ITAKA, 
TUI Poland oraz GRECOS uruchomił loty do Malagi (wtorek i so-
bota), na Zakhyntos (piątek), do Tirany (poniedziałek), Antalii 
(środa i sobota), Hammamet (czwartek), Kefalonii (czwartek) 
i na Kretę (niedziela). 

W najbliższym czasie siatka połączeń z Modlina zostanie wzbo-
gacona o kolejne kierunki, takie jak np. Warna czy Heraklion. 
Sezon wakacyjny zapowiada się wyjątkowo ekscytująco! Warto 
już teraz zaplanować sobie wakacje z wylotem z lotniska War-
szawa/Modlin, a przygotowując się do podróży przewertować 
przewodniki turystyczne. Dla naszych czytelników przygotowa-
liśmy w przysłowiowej „pigułce” – listę atrakcji na wybranych 
kierunkach: 

In the summer season of 2019, the sixth largest port in Poland 
is focused on the development of charter connections. In co-
operation with the largest tour operators in Poland: ITAKA, TUI 
Poland and GRECOS, it has launched flights to Malaga (Tuesdays 
and Saturdays), Zakynthos (Fridays), Tirana (Mondays), Antalya 
(Wednesdays and Saturdays), Hammamet (Thursdays), Kephal-
lonia (Thursdays) and Crete (Sundays). 

In the nearest future, the network of connections with Modlin 
will be enriched with new directions, such as Varna and Herak-
lion. The holiday season promises to be extremely exciting! It is 
worthwhile to plan your holidays now with departure from the 
Warsaw/Modlin airport, and while preparing for the trip, scour 
through the tourist guides. We have prepared for our readers in 
the proverbial „nutshell” ‑ a list of attractions in selected direc-
tions: 

antalya
To jeden z najpopularniejszych kurortów w Turcji i perła Riwie-
ry Tureckiej. Miasto jest otoczone z trzech stron łańcuchem gór 
Taurus i liczy około miliona mieszkańców, ale w szczycie sezonu 
turystycznego ich liczba wzrasta dwukrotnie. Kurort przyciąga 
zabytkową architekturą i piaszczystymi plażami. Jego sercem 
jest usadowiona nad zabytkowym portem i pamiętająca jeszcze 
okres rzymski dzielnica Kaleiçi, która zachwyca zabytkowymi do-
mami z czasów osmańskich. Z roku na rok coraz więcej z nich 
jest odrestaurowywanych i przekształcanych w hotele, pensjo-
naty i restauracje. Tu też znajduje się jeden z symboli miasta, 
tzw. Złamany Minaret, wieża należąca niegdyś do zrujnowanego 
meczetu. Dzielnica otoczona jest murami obronnymi, a do jej 
wnętrza prowadzi kilka bram. Najsłynniejszą z nich jest jedna 
z największych atrakcji miasta, Brama Hadriana, czyli rzymski 
łuk triumfalny, który w niemal nienaruszonym stanie przetrwał 
2000 lat. 

antalya
It is one of the most popular resorts in Turkey and the pearl of 
the Turkish Riviera. The city is surrounded on three sides by the 
Taurus mountain range with a population of about one million, 
but twice the number in the peak of the tourist season. Tourists 
are drawn to the resort by its historic architecture and sandy 
beaches. The heart of the resort is the Roman district of Kaleiçi si-
tuated above the historic harbour and reminiscent of the Roman 
period, which enchants visitors with its historic Ottoman houses. 
With each passing year, more and more of them are renovated 
and transformed into hotels, guesthouses and restaurants. It is 
also home to one of the city’s symbols, the so‑called Broken Mi-
naret, a tower that was once part of a ruined mosque. The di-
strict is surrounded by fortifications with several gates leading to 
its interior. The most famous of them and one of the city’s major 
attractions, the Hadrian’s Gate, or Roman triumphal arch, which 
has remained intact for nearly 2000 years. 

Pełna oferta lotów czarterowych 
z lotniska Warszawa/modlin w sezonie 
lato 2019 r. dostępna jest na stronach 
internetowych touroperatorów:

N a s z E  k i E r u N k i O u r  D i r E C t i O N s

new holiday routes from modlin
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hammameT
To dawna rybacka wioska nad Morzem Śródziemnym, która za-
mieniła się w jeden z głównych kurortów w regionie. Turystów 
przyciągają tu piękne, piaszczyste plaże, niepowtarzalny klimat 
i zabytki. Ponoć to także jedno z najbardziej roztańczonych miast 
Tunezji, a w miejscowych barach i klubach można bawić się do 
białego rana. Miasto jest także określane jako najlepsza baza 
wypadowa do innych wypraw – stąd właśnie wyrusza najwięcej 
wycieczek na Saharę. W Hammamet jest też sporo zabytków. Na 
pewno trzeba zobaczyć Medynę, czyli otoczone XV‑wiecznymi 
murami stare miasto. Miejsce to słynie z mnóstwa małych sklepi-
ków, w których można kupić m.in. wyroby ceramiczne, skórzane 
i dywany. Medyna pełna jest też wspaniale odrestaurowanych 
zabytków, a najważniejszy z nich to Wielki Meczet zbudowany 
w XV wieku i odrestaurowany w 1972 roku. Kolejną atrakcją 
Hammamet jest Kasbah, XIII‑wieczny fort z przepięknym wido-
kiem na ocean. Warto wspiąć się na mury obronne, aby go po-
dziwiać. Dla najmłodszych Carthageland Hammamet, czyli park 
rozrywki inspirowany starożytną Kartaginą.

hammameT
It is a former fishing village on the Mediterranean Sea, which 
has evolved into one of the main resorts in the region. Tourists 
are lured by beautiful sandy beaches, unique atmosphere and 
monuments. Supposedly, it is also one of the most dance‑loving 
cities in Tunisia, and you can have fun in local bars and clubs 
until dawn. The city is also defined as the best starting point for 
other expeditions ‑ it is the point of departure for the majority 
of trips to the Sahara. Hammamet is also famous for its nume-
rous monuments. It is necessary to visit Medina, the old town 
surrounded by XV century walls. The city is famous for its many 
small shops where you can buy ceramics, leather and carpets, 
among other things. Medina is also full of beautifully restored 
monuments, with the most important of them being the Great 
Mosque built in the XV century and restored in 1972. Another 
attraction of Hammamet is Kasbah, a XIII century fortress with a 
beautiful view of the ocean. It is worth climbing the fortifications 
to admire it. For the youngest visitors, it has an amusement park 
Carthage Land Hammamet, inspired by ancient Carthage. 

N a s z E  k i E r u N k i

malaga 
Ten nadmorski kurort w hiszpańskiej Andaluzji położony jest na 
Costa del Sol, czyli Słonecznym Wybrzeżu, popularnym miejscu 
wakacyjnego wypoczynku. Na ponad 160 kilometrach wybrze-
ża rozsianych jest tam aż 125 plaż. Rocznie region odwiedzają 
miliony turystów, bo można tu liczyć na 325 słonecznych dni 
w ciągu roku. Kąpieliska Malagi uchodzą za jedne z lepszych 
w regionie. Warto odwiedzić zwłaszcza plażę Playa de La Mala-
gueta, która ma 1200 metrów długości i 45 metrów szerokości. 
Są na niej skwery z zielenią, zacienione miejsca pod palmami, 
bary i restauracje z daniami kuchni śródziemnomorskiej. Wielbi-
ciele miejscowej kuchni powinni udać się także na rynek główny. 
W hali targowej zbudowanej w XIV wieku przez Arabów można 
kupić m.in. ryby, oliwki i spróbować najlepszych tapas w mie-
ście. Koniecznie trzeba też zajrzeć do położonej na wzgórzu 
średniowiecznej, mauretańskiej Twierdzy Alcazaba oraz zamku 
Gibralfaro, skąd rozciąga się wspaniały widok na morze. Warto 
też odwiedzić Muzeum Picassa. W odrestaurowanym XVI‑wiecz-
nym pałacu znajduje się ponad 200 prac najsłynniejszego artysty 
urodzonego w Maladze. 

O u r  D i r E C t i O N s

malaga 
This Spanish seaside resort in Andalusia is located on the 
Costa del Sol, known as the Sunny Coast, a popular holiday 
destination. It has 125 beaches stretching over 160 kilome-
tres of coastline. Every year, the region is visited by millions 
of tourists, as you can expect 325 sunny days a year. Mala-
ga’s swimming pools are among the best in the region.  Par-
ticularly worth visiting is the Playa de La Malagueta beach, 
which is 1200 meters long and 45 meters wide. The beach 
has squares with greenery, shady spots under palm trees, 
bars and restaurants with Mediterranean cuisine. Lovers of 
local cuisine can also visit the main square. At the market 
hall built in the XIV century by the Arabs, visitors can buy 
fish, olives and many more, as well as sample the best ta-
pas in the city. Another must‑see is the medieval Moorish 
fortress Alcazaba located on a hill and the castle Gibralfaro, 
which offers a wonderful view of the sea.  It is also worth vi-
siting the Picasso Museum. The restored XVI century palace 
houses more than 200 works by the most famous Malaga-
‑born painter. 



kefalonia 
To największa spośród Wysp Jońskich i idealne miejsce na spo-
kojny wypoczynek. Nie ma tu takich tłumów jak na pobliskiej 
Zakhyntos, bo wyspa opiera się masowej turystyce, a jej urokli-
we wioski zachowują autentyzm. Pewnie dlatego mieszkańcy 
Hellady nazywają ją najpilniej strzeżoną tajemnicą grecką. Nie 
ma tu też imponujących zabytków, ale jest wspaniała przyroda, 
a bajeczne plaże ciągną się nieomal wzdłuż całego wybrzeża. 
Najpiękniejsza z nich Mirtos, otoczona klifami ze śnieżnobiałym 
piaskiem zaliczona została do trzydziestu najpiękniejszych na 
świecie. Jest też kamienista i otoczona lasem plaża Antisamos 
oraz piaszczyste plaże niedaleko stolicy w kurorcie Lassi. Jedną 
z najpopularniejszych atrakcji Kefalonii jest Jaskinia Melissani, po 
której pływają łódki. Koniecznie trzeba też zajrzeć do stolicy wy-
spy Argostoli i usiąść w jednej z licznych kafejek lub udać się do 
portu. Jeśli będziemy mieli szczęście, to zobaczymy tam żółwie 
karetta, które podpływają do brzegu, licząc na poczęstunek od 
rybaków i turystów. 

N a s z E  k i E r u N k i  /  O u r  D i r E C t i O N s

kefalonia 
It is the largest of the Ionian Islands and an ideal place for a 
peaceful holiday. It is not as crowded as the nearby Zakynthos, 
because the island resists mass tourism, and its charming villages 
retain their originality. Presumably, it is why the inhabitants of 
Hellada refer to it as the most closely guarded secret in Greece. 
The island has no imposing monuments, but it boasts magnifi-
cent nature and fabulous beaches stretching all along the entire 
coast. Myrtos, the most beautiful of them, surrounded by snow-
‑white sand cliffs, is considered one of the thirty most beautiful 
in the world. Furthermore, there is the pebble stone beach of An-
tisamos, surrounded by woods, and the sandy beaches near the 
capital city in the Lassi resort. One of Kephalonia’s most popular 
attractions is the Melissani Cave, where you will find sailing bo-
ats. It is also worth exploring the capital of the island of Argostoli 
to sit in one of the numerous cafes or visit the harbour. If you 
are lucky, you will see the Caretta turtles that swim to the shore, 
hoping for a treat from fishermen and tourists. 
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zaKhyntos
Ta grecka wyspa na Morzu Jońskim jest dobrze znana Polakom. 
Słynie z krystalicznie czystych wód i plaż, a także intensywnego 
życia nocnego. Jej symbolem jest słynna Zatoka Wraku, której 
nazwa pochodzi od pozostałości statku przemytników, który 
rozbił się tam w 1982 roku i pozostał do dziś. Zatoka otoczona 
jest przepięknymi, białymi skalnymi klifami, w których morska 
woda wydrążyła groty. Ogromną atrakcją są rejsy statkami, któ-
re wpływają do niektórych z nich lub przepływają pod skalny-
mi łukami. Dla najmłodszych to prawdziwa morska przygoda. 
Najcenniejszym skarbem na wyspie są jednak ogromne żółwie 
morskie karetta. Mają one 120 cm długości, ważą ok. 100 kg 
i w okresie letnim składają jaja na plażach w okolicy Kalamaki 
i Laganas. Warto je zobaczyć samemu, zwłaszcza że w pobliskich 
portach na każdym kroku można się natknąć na oferty rejsów 
w poszukiwaniu tych zwierząt. 

zaKhyntos
This Greek island in the Ionian Sea is well known among Poles. 
It is famous for its crystal‑clear waters and beaches, as well as 
a vibrant nightlife. Its symbol is the famous Shipwreck Beach, 
whose name derives from the remains of a smuggler ship that 
crashed here in 1982 and has been preserved to date. The bay 
is surrounded by beautiful white rock cliffs, with caves hollo-
wed out by sea water. A great attraction is the ship cruises, 
which sail to some of them or sail under the rocky arches. It 
is a great sea adventure for the younger ones. However, the 
most valuable treasure on the island is the giant sea turtle, 
Caretta. They are 120 cm long, weigh about 100 kg, and in 
the summer they lay eggs on the beaches around Kalamaki 
and Laganas. They are worth seeing, especially that the nearby 
harbours offer cruises in search of these animals at every step 
of your way. 

109

Parkingi Portu lotniczego warszawa-modlin
warsaw-modlin car Parks

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

 Parking 1  Parking 3  Parking 7
600 miejsc parkingowych

obok terminala pasażerskiego

600 parking places,  
next to passenger terminal

200 miejsc parkingowych
ok. 500 m od terminala pasażerskiego

ca. 500 m of the passenger
terminal

długoterminowy
bezpłatny transport na i z lotniska

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

506 455 743 parking@modlin airport.pl

N a s z E  k i E r u N k i  /  O u r  D i r E C t i O N s
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trzeCia fala Na lotNisKu

thirD WaVe at the airPort

the first breakthrough in the hi-
story of coffee was the retail sales 
on a large scale in the first half of 
the XX century. this is the so-called 
first wave, and following in its trends, 
instant and vacuum-packed coffee set 
sail into the waters of the world. 

Along with the trend of the second wave in the second half of the 
XX century came the propagation of coffee houses and coffee ho-
use chains. terms such as espresso, cappuccino became widely un-
derstood on both sides of coffee house counters. 

in turn, the third wave propagated high-quality coffee. it is overseen 
by the specialty coffee Association - an international organisation 
made up of coffee market professionals and coffee enthusiasts. For 
coffee to be termed high-quality, it must score a minimum of 80 
points in a 100-point scale. samples of the green and roasted cof-
fee beans are subjected to evaluation. it is tested, among others 
for aroma, sweetness, acidity, aftertaste or coffee texture. equally 
important, is information about the product: where, when, who 

harvested it, when and who roasted it etc. during a visit to a third 
wave coffee house, we encounter several possible choices of coffee 
beans or brewing methods. in addition to the popular espresso and 
beverages prepared on its basis, we can choose infusions prepared 
with the help of equipment, such as French press, Aeropress or filter 
coffee machine.

third wave is also present at airports, where we can experience its 
benefits in the cavarious café that belongs to the specialty coffee 
Association. 

cavarious café propagates coffee drinking in various ways. coffee 
may be brewed with various techniques, there is no single 

appropriate or best technique. A brewing method 
popular in one region of the world may be com-

pletely unknown in another.

while waiting for our flight we can feel at 
home and choose coffee that best suits our 
preferences. Black or with milk? classic cap-
puccino or dessert caramel latte? you have it 

all, and in all brewing methods.
                   Mateusz Dąbek, Head Barista Trainer 

Każdego dnia ŚWiat zaleWa morze KaWy. Wiele zasPanych oczu 
otWiera się co rano za Pomocą KaWy, KaWą naPędzana jest nasza Praca, 

Przy KaWie relaKsujemy się, rozmaWiamy, sPotyKamy.  
jaK to się stało, że dziŚ KaWa toWarzyszy nam na Każdym KroKu?

each day, the World is flooded By a sea of coffee. seVeral sleePy eyes
oPen uP each morning With the helP of coffee, our WorK is driVen By coffee,

With coffee We relaX, talK, meet. 
hoW come coffee accomPanies us today at eVery steP?
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pierwszym przełomem w dziejach kawy była sprzedaż detaliczna na 
szeroką skalę w pierwszej połowie XX w. to tak zwana pierwsza fala, 
a w jej nurcie na światowe wody wypłynęły kawa rozpuszczalna 
i kawy pakowane próżniowo. 

wraz z nurtem drugiej fali w drugiej połowie XX w. rozpoczęła się 
popularyzacja kawiarni, pojawiły się też kawiarnie sieciowe. terminy 
takie jak espresso, cappuccino stały się powszechne i rozumiane po 
obu stronach lady kawiarni.

trzecia fala to z kolei propagowanie kawy wysokiej jakości. zajmu-
je się tym specialty coffee Asociation – międzynarodowa organi-
zacja skupiająca profesjonalistów rynku kawowego  i kawowych 
entuzjastów. Aby kawa mogła cieszyć się mianem wysokiej jakości, 
musi otrzymać minimum 80 punktów w 100-punktowej skali. oce-
nie podlega zarówno zielone ziarno, jak i standardowo wypalone 
próbki. Bada się m.in.: aromat, słodycz, kwaskowatość, posmak 
czy teksturę kawy. ważna jest też informacja o produkcie: gdzie, 
kiedy, przez kogo został zebrany, kiedy i przez kogo kawa została 
wypalona itd. odwiedzając trzeciofalową kawiarnię, spotkamy się 
z wieloma możliwościami wyboru ziaren kawy czy sposobów pa-

rzenia. prócz powszechnego espresso i napojów na jego bazie, mo-
żemy wybrać napary przyrządzone za pomocą innych urządzeń, jak 
french press, Aeropress czy ekspres przelewowy.

trzecia fala pojawiła się również na lotniskach, gdzie w należących 
do stowarzyszenia specialty coffee Asociation kawiarniach cavario-
us café możemy sami przetestować jej dobrodziejstwa. 

cavarious café popularyzują picie dobrej kawy na różne sposoby. 
kawa może być przyrządzana różnymi technikami, nie ma jedynego, 
właściwego, najlepszego. Metoda jej zaparzania popularna w jed-
nym regionie świata może być zupełnie nieznana w innym. 

w oczekiwaniu na samolot możemy poczuć się jak w domu i wybrać 
kawę najbardziej odpowiadającą naszym preferencjom. czarną czy 
z mlekiem? klasyczne cappuccino, czy deserowe karmelowe latte? 
jest tu wszystko i na wszystkie sposoby. 

Mateusz Dąbek, Head Barista Trainer CAVARIOUS



Na gości szukających wytchnienia czeka kąpielisko plażowe.  
15 odkrytych basenów ze sztucznymi falami, jacuzzi i  nowo 
oddane brodziki dla najmłodszych oddzielają malownicze groble. 
Prawdziwym hitem jest piaszczysty brzeg z palmami.

Aktywnemu wypoczynkowi sprzyjają 12-metrowe wieże do 
skakania, 9 zjeżdżalni oraz rwąca rzeka i  strefa ekstremalna z  6 
nowymi zjeżdżalniami. Dla dzieci przygotowano minizjeżdżalnię 
przypominającą słonia. Jest ona głównym motywem wodnych 
zamków z fontannami i bogato wyposażonych placów zabaw. 

W hali basenów termalnych znajdują się 3 kryte baseny z wodą  
o temperaturze od 32 do 38oC oraz 4 odkryte baseny, w których  
liczne atrakcje znakomicie ubarwiają wypoczynek.

Goście mogą korzystać z gabinetów SPA, kąpielisko oferuje ponad 40 
różnych programów zabiegowych.

Za wysoką jakość usług certyfikowane walory wód Hajdúszoboszló 
uhonorowano na Węgrzech tytułem Kąpieliska  Roku 2017.

A beach is waiting for guests looking for a rest. 15 outdoor pools with 
artificial waves, whirlpools and newly renovated paddling pools for the 
youngest are separated by picturesque dikes. The real sensation is the 
sandy shore with palm trees. 

12-metre jumping towers, 9 water slides, a rapid river and an extreme zone 
with 6 new slides favour active rest. For children, there is a mini-school 
resembling an elephant. It is the main motif of water castles with fountains 
and richly equipped playgrounds.

In the hall of the thermal pools, there are 3 indoor pools with water at 
a temperature of 32 to 38 °C and 4 outdoor pools, where numerous 
attractions wonderfully enrich the holiday.

Guests can use the SPA rooms; the bathhouse offers more than 40 different 
treatment programs.

High quality of services and certified water qualities - Hajdúszoboszló was 
honoured in Hungary with the title of Bathing Resort of the Year 2017.

Hungarospa Hajdúszoboszló to 3 wymiary wypoczynku: Relaks, Rekreacja, Rekonwalescencja. Oferta skierowana jest do wszystkich grup wiekowych.

Hungarospa Hajdúszoboszló is the 3 dimensions of rest: Relaxation, Recreation, Convalescence. The offer is addressed to all age groups.

Hulaj dusza w Hajdúszoboszló
Heaven can wait! Hajdúszoboszló

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

a&o Hostels świętuje swoją premierę w Polsce

Ponad 200 pokoi i 600 łóżek

a&o Warszawa Wola
ul. Kasprzaka 18/20, Warszawa 

Kontakt:

monika.brelak@aohostels.com
groups@aohostels.com

Hostel od

12 € 

aohostels.com



Podążając Szlakiem Wielkiego Gościńca Litewskiego 
Warszawa - Wilno, można odwiedzić wiele ciekawych 
miejsc, między innymi Gościniec Goździejewski. 

Rozpoczęliśmy działalność w 2016 roku. Budynek zo-
stał wybudowany w tradycyjny sposób z gliny, słomy 
i piasku. Obiekt wykonany jest w formie obory mazo-
wieckiej osadzonej na dużym drewnianym tarasie.

Atutem Gościńca jest lokalna kuchnia z Mazowsza 
Wschodniego i Podlasia a naszą specjalnością jest Dęb-
ska Kawa Żołędziówka, którą, jak wieść gminna niesie, 
pijał sam Fryderyk Chopin. Można jej u nas skosztować 
a także kupić jako świetny „gościniec z podróży”.

Miłośnikom folkloru z pewnością spodoba się zgroma-
dzone tu oryginalne rękodzieło ludowe. Prowadzimy 
też mały punkt informacji turystycznej, w którym są 
ulotki, informatory turystyczne, katalogi, mapy i albu-
my. 

W otoczeniu wiejskiego krajobrazu i nieskażonej przy-
rody można wypocząć i wyprawić się po leśne runo 
m.in. grzyby i jagody. Zapraszamy!

Bogusława Retkowska
Właścicielka

Wypoczynek z dobrym smakiem

Gościniec Goździejewski 
05-311 Dębe Wielkie, Kąty Goździejewskie II nr 40 A 

+48 603 203 605, gosciniec.gozdziejewski@gmail.com
Facebook.com/GosciniecGozdziejewski




