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Epidemia koronawirusa, która w kilka miesięcy 
ogarnęła cały świat, wywołała między innymi trudności 
w podróżowaniu, a w konsekwencji to, że większość 
osób tegoroczne wakacje będzie spędzać we własnym 
kraju. Jeśli spojrzymy na to z jasnej strony, da nam to 
okazję do odkrycia zupełnie nieznanych nam miejsc 
lub powrotu do tych zapamiętanych z dzieciństwa lub 
z młodości. 

Mamy to szczęście, że w Polsce jest w czym wybierać 
– wielbicieli plażowania kusi nasz Bałtyk i liczne 
miejscowości nadmorskie, ze świetną infrastrukturą 
i pięknymi plażami. Ci, którzy kochają lasy i jeziora, 
wybór mają jeszcze większy, np. Pojezierze Mazurskie, 
Pomorskie, Wielkopolskie, Chełmińsko-Dobrzyńskie czy 

Iławskie. Na samej Warmii i Mazurach jezior i innych 
zbiorników wodnych jest kilka tysięcy. Góry także mamy 
do wyboru, do koloru. Od najstarszych Świętokrzyskich, 
poprzez Sudety, Bieszczady, Beskidy, Pieniny po 
wspaniałe Tatry. Wszędzie dobrze rozwinięta infrastruk-
tura, zarówno ekskluzywne hotele, jak i niedrogie kwa-
tery agroturystyczne, szlaki piesze i rowerowe. Do tego 
liczne uzdrowiska, gdzie można podreperować zdrow-
ie… naprawdę, trudno zdecydować, co wybrać.

A tym, którym po lockdownie marzy się zwiedzanie 
świata, proponujemy kilka fantastycznych filmów, 
które pomogą zaplanować dalsze podróże.

Szerokiej drogi i udanych wakacji!
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Warmia i Mazury nadają się do uprawiania wszelkich form tury-
styki aktywnej. Turystyce rowerowej sprzyja bardzo bogata sieć 
dróg, głównie szutrowych, a także asfaltowych, ale o znikomym 
ruchu samochodowym. Piechurzy i amatorzy turystyki konnej 
również znajdą tu coś dla siebie. Oprócz znakowanych szlaków 
lokalnych są i takie, które przebiegają przez cały region. 

Szczególne zainteresowanie w ostatnich latach wzbudza szlak 
rowerowy Green Velo. Rowerowa trasa turystyczna o nazwie 
Green Velo przebiega przez pięć województw Polski z tzw. 
ściany wschodniej – warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubel-
skie, podkarpackie i świętokrzyskie. Liczy łącznie około 2 tys. 
kilometrów. W części poprowadzona jest istniejącymi droga-
mi, w części wydzielonymi drogami dla rowerów. Na Warmii 
i Mazurach trasa ma ok 400 km długości, z czego około po-
łowy to wydzielone drogi dla rowerów. Po Green Velo można 
przejechać od Elbląga przez Frombork, Braniewo, Pieniężno, 
Górowo Iławeckie, Lidzbark Warmiński, Bartoszyce, Korsze, 
Węgorzewo po Gołdap i wschodnią granicę regionu, by konty-
nuować podróż po Suwalszczyźnie. 

Warmia i mazury to 

raj dla osób chcących 

spędzić czas W sposób 

aktyWny. można płyWać 

kajakiem po rzekach  

i jeziorach, żegloWać, 

WędroWać, jeździć na 

roWerze, a naWet latać 

W przestWorzach.

W   Z A S I Ę G U   R Ę K I

 

Warta polecenia jest wycieczka rowerowa wokół jeziora 
Mamry (48 km). Na Warmii powstaje Warmińska Łyno-
strada, która na odcinku 60 km prowadzi z Lidzbarka 
Warmińskiego do Olsztyna. 

Turyści piesi mają do dyspozycji czerwony Szlak Koper-
nikowski. Ma on długość ponad 200 km. Biegnie przez 
ziemie historycznej Warmii z licznymi bardzo atrakcyjny-
mi miejscowościami.

Poruszanie się rowerem, pieszo lub konno daje możli-
wość dotarcia do przyrodniczo wartościowych zakąt-
ków z wieloma rezerwatami i pomnikami przyrody, 
a także do niezliczonej ilości większych i maleńkich, 
ukrytych głęboko w lasach jeziorek, poznania zabytków 
miast i miasteczek, podziwiania widoków malowniczych 
pól, łąk i wiosek położonych wśród wysoczyzn i wzgórz 
morenowych.

www.mazury.travel/szlaki-rowerowe-na-warmii-i-mazurach/
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Warmia i Mazury bywają nazywane Krainą Tysiąca Je-
zior. W rzeczywistości jezior i innych zbiorników wod-
nych jest na tym obszarze kilka tysięcy. Zajmują one 
niemal 7% powierzchni całego regionu, zaś w Krainie 
Wielkich Jezior Mazurskich nawet do 20%.

Liczne jeziora to raj do uprawiania sportów wod-
nych, takich jak żeglarstwo. Wielkie Jeziora Ma-
zurskie to największy w Polsce zespół akwenów 
śródlądowych połączonych licznymi kanałami 
i rzekami, które tworzą niepowtarzalnej urody 
szlak wodny rozciągający się od Węgorzewa na 
północy, po Pisz i Ruciane-Nidę na południu. Na 
zachodzie regionu znajduje się najdłuższe jezioro 
w Polsce – Jeziorak. 

Szczególnie popularne w ostatnich latach są barki 
mieszkalne. Zwykle wyposażone w sprzęt pozwalają-
cy wygodnie spędzić nawet długi urlop. Jednak woda 
w województwie warmińsko-mazurskim to nie tylko 
jeziora, ale również rzeki. Zarówno po jednych, jak 
i drugich można pływać kajakiem. Najdłuższą rzeką 
regionu jest Łyna. Goście często odwiedzają królową 
rzek – Krutynię. Szlak kajakowy Krutyni liczy przeszło 
100 km i przebiega przez najcenniejsze przyrodniczo 
tereny Mazur. Przeszło połowa szlaku znajduje się na 
terenie Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Wzdłuż 
całego szlaku zlokalizowanych jest 10 stanic. Stani-
ce są tak rozmieszczone, aby codziennie można było 
pokonać dystans dzielący każdą z nich. Jeśli mówimy 
o wodzie, na myśl przychodzą nam też kanały. Najcie-

 

kawszym w regionie jest Kanał Elbląski. Jest to najdłuższy 
kanał żeglugowy w Polsce. Na odcinku 10 km pokonuje się 
100-metrowej różnicę poziomów wody za pomocą zespołu 
pięciu pochylni. Podnoszą onei podnosi statki na wielkich 
platformach podciąganych na linach. Pochylnie mają od 350 
do 550 metrów długości, a rejs po trawie trwa około 20 
minut. 

Woda charakteryzuje region Warmii i Mazur. Gwarantuje 
możliwość spędzania wolnego czasu w przyjemny sposób. 
Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie.

www.mazury.travel/kajakiem-po-warmii-i-mazurach/
www.mazury.travel/krutynia-rzeka-bez-tajemnic/

www.mazury.travel/szlakiem-bialych-zagli/
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Piękne warmińskie i mazurskie krajobrazy można po-
dziwiać również z lotu ptaka. Łąki, ścieżki, malownicze 
jeziora w otoczeniu lasów wyglądają z góry jak har-
monijny obraz, który na długo pozostaje w pamięci. 
Można tu skorzystać z oferty lotu balonem, motolot-
nią czy małym samolotem. Każdy wybór dostarcza 
niezapomnianych chwil i jest idealny dla osób, które 
potrzebują zastrzyku adrenaliny.  

Lot balonem jest niesamowitym przeżyciem. Kosze za-
pewniają widok 360 stopni, co daje idealne warunki 
do podniebnego zwiedzania i podziwiania pięknych 
mazurskich widoków z każdej strony świata. Przygodę 
z balonem można odbyć na dwa sposoby: na uwięzi – 

wówczas lot odbywa się na linie do wysokości ok. 30 
m – lub biorąc udział w locie widokowym. Oczywiście 
podstawowym warunkiem odbycia się lotu są dobre 
warunki pogodowe – bezpieczeństwo pasażera jest 
przecież najważniejsze.

Nad Mazurami można także przeżyć niezapomniany 
lot widokowy motolotnią. Przelot motolotnią to nie-
powtarzalna chwila, wspaniałe widoki, poczucie wol-
ności i doskonała okazja, żeby zobaczyć Krainę Tysiąca 
Jezior z góry. To również możliwość wykonania pięk-
nych, pamiątkowych zdjęć i filmów. Motolotnia może 
zabrać jedną osobę oprócz pilota. Leci w wybranym 
przez pasażera kierunku, dzięki czemu można zwiedzić 

 

interesującą nas, ale niezbyt odległą od miejsca startu 
okolicę.

Małym, szybko poruszającym się samolotem można 
w krótkim czasie zwiedzić bardzo duży obszar, a na-
wet dolecieć na międzynarodowe lotnisko w Szyma-
nach (lub inne wybrane w kraju lub za granicą).

Widoki z lotu ptaka po prostu zapierają dech w pier-
siach. Kto raz wzbił się w powietrze, zapewne będzie 
chciał to powtórzyć!

www.mazury.travel/podniebne-loty-warmia-i-mazury-z-lotu-ptaka/
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Hotel Oliwski zlokalizowany jest w samym centrum Gdańska – Oliwy, w niewielkiej odległości od  
najważniejszych punktów tej części miasta. Od zabytkowej Katedry Oliwskiej dzieli nas odległość  
ok. 500 m, a od Parku Oliwskiego zaledwie 200 m. Hotel położony jest 13 km od lotniska, 500 m od dworca 
PKP/SKM oraz ok. 3 km od największego w Gdańsku Centrum Handlowego – Galerii Bałtyckiej.  Do-
jazd do zabytkowego Starego Miasta zajmuje SKM ok. 15 minut, a do Sopotu zaledwie 3 minuty.  
Hotel zlokalizowany jest także w niewielkiej odległości od Hali Ergo Arena, a położenie przy głównej 
drodze łączącej Gdańsk, Sopot i Gdynię gwarantuje sprawne przemieszczanie się po Trójmieście.

Pod kątem biznesowym na szczególną uwagę zasługuje bliskie położenie względem największych  
i nieustannie rozrastających się centrów finansowo-biznesowych Trójmiasta: Olivia Business Centre, 
Kompleks Alchemia, Arkońska Business Park, Kampus UG.

Hotel Oliwski posiada 53 wygodne, klimatyzowane pokoje wyposażone w łazienkę, telewizję kablową 
oraz dostęp do bezprzewodowego internetu. W obiekcie znajduje się winda,  sala konferencyjna,  
gabinet masażu, podziemny parking oraz całodobowy lobby – bar.

HOTEL OLIWSKI – ul. Piastowska, 80-332 Gdańsk, tel. +48 58 761 66 10 

www.hoteloliwski.pl
recepcja@oliwski.pl

HOTEL W SERCU TRÓJMIASTA
H O T E L  J A N

W E L L N E S S  &  S PA

Hotel Jan WellneSS & SPa
ul. Słowiańska 24 76-153 Darłówko Wschodnie

tel.: +48 94 314 31 20, e-mail: recepcja@hoteljan.pl

IDEALNY HOTEL

DLA RODZIN Z DZIEĆMI

I POBYTÓW BIZNESOWYCH

Wyjątkowe miejsce położone kilka kroków

od szerokiej piaszczystej plaży.

Do dyspozycji Gości jest Park Wodny,

w którym znajduje się lecznicza grota solna

oraz tężnia solankowa.

Cudowne odprężenie zapewni bogata oferta

odnowy biologicznej, a moc sportowej rywalizacji

pobyt w kręgielni.
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Pod słońcem Toskanii (Under The TUscan sUn)
Bohaterka grana przez diane Lane przeżywa kryzys osobisty i twórczy, ma dość swojego 
otoczenia i postanawia naładować akumulatory, wyjeżdżając do Toskanii. Tu sprawy nabie-
rają tempa – pod wpływem impulsu (i szczęścia) kupuje starą willę i wywraca swoje życie 
do góry nogami. Z czasem, i przy pomocy nowych przyjaciół, zaczyna się cieszyć prostymi 
rzeczami i ponownie odkrywa radość. Ten bardzo optymistyczny film z przepiękną scenerią 
(wybrzeże amalfi zachwyca!) sprawia, że myśl o porzuceniu wszystkiego i przeprowadzce 
do Toskanii wcale nie wydaje się taka głupia.

Pożegnanie Z afryką
nie sądzę, by było wiele kobiet, które nie kojarzyłyby sceny, w której robert redford myje 
włosy meryl streep w afrykańskiej scenerii, bo należy ona do klasyki kina. Jednak nie tylko 
dlatego „Pożegnanie z afryką” znalazło się na naszej liście. Był to jeden z pierwszych filmów 
osadzonych w tak egzotycznej scenerii. mowa o przepięknych krajobrazach kenii, w tym 
rewelacyjnych ujęć z rezerwatu shaba. epicki obraz z romansem w tle stanowi luźną ada-
ptację dziennika duńskiej pisarki karen Blixen.

PrZed Wschodem słońca
Uważany za jeden z najważniejszych filmów lat 90., „Przed wschodem słońca” urzeka kli-
matem. opowiada historię amerykanina (ethan hawke) podróżującego pociągiem po eu-
ropie oraz francuzki (Julie delpy) wracającej do domu z Budapesztu. Po rozmowie, podczas 
której niemal natychmiast pojawia się między nimi chemia, postanawiają razem wysiąść 
w Wiedniu. Para nawiązuje intensywną znajomość, dzieli się historiami, opiniami, dowci-
pami i odkrywa miłość, spacerując po romantycznie oświetlonym mieście. film tak bardzo 
spodobał się widzom, że doczekał się dwóch kontynuacji: „Przed zachodem słońca” (akcja 
rozgrywa się w Paryżu) i „Przed północą” (tłem wydarzeń jest mesenia w grecji).

choć goni nas cZas
robić rzeczy, o których zawsze się marzyło, i przy tym odkryć siebie? dlaczego nie! dwóch 
starszych mężczyzn (świetne kreacje Jacka nicholsona i morgana freemana) o zupełnie od-
miennych stylach życia, priorytetach i wartościach postanawia spełnić marzenia, na których 
realizację albo wcześniej nie mieli czasu, albo pieniędzy. skaczą ze spadochronem, jeżdżą mo-
tocyklami po Wielkim murze, wybierają się na safari w Tanzanii, wspinają się na szczyt piramidy 
w gizie i odwiedzają Taj mahal. film świetnie obrazuje, że nie należy odkładać pragnień na póź-
niej, a każdą chwilę warto przeżyć jak najpełniej, bo druga taka okazja może się już nie zdarzyć.

JedZ, módL się, kochaJ (eaT Pray Love)
Jeśli doskonałe jedzenie, to tylko we Włoszech. Jeśli katharsis, to tylko w indiach. Jeśli mi-
łość, to tylko na indonezyjskiej Bali. Tak pokrótce można byłoby scharakteryzować film na 
podstawie bestsellerowej powieści o tym samym tytule. któregoś razu bohaterka uświada-
mia sobie, że życie, które wiedzie, nie jest tym, którego tak naprawdę pragnie. Podejmuje 
dość radykalne decyzje i wreszcie decyduje się na wyjazd, by odnaleźć siebie. film został 
zmiażdżony przez krytyków, choć niesie świetny przekaz: jeśli nie czujesz się szczęśliwy 
i spełniony, a w mniemaniu innych masz wszystko, nie przestawaj szukać.

mamma mia!
Bielone domy z niebieskimi okiennicami, uliczki ozdobione pnączami bugenwilli i błyszczące 
w oddali morze. To esencja grecji zręcznie pokazana w filmie „mamma mia!” z rewelacyjną 
kreacją meryl streep. mieszanka komedii romantycznej i musicalu z piosenkami zespołu 
aBBa zapewnia doskonałą rozrywkę. Większość scen została nakręcona na wyspie skope-
los, w tym na plaży kastani oraz w kastri na szczycie skalistego wzgórza z małym kościół-
kiem. film zdecydowanie znajduje się w naszej top trójce, jeśli chodzi o produkcje osadzone 
w grecji.

sekreTne życie WaLTera miTTy
czasami jedna decyzja może zmienić życie człowieka. Tak właśnie było w przypadku głów-
nego bohatera (najlepsza rola Bena stillera), który wyrusza z ulic manhattanu na grenlandię 
i islandię, a nawet w himalaje, żeby odnaleźć fotografa i wydobyć od niego brakujący nega-
tyw. Jest to o tyle ważne, że właśnie to zdjęcie ma być zamieszczone na okładce ostatniego 
papierowego wydania „Life” (czasopismo ma zostać zamknięte, a pracownicy zwolnieni). To 
niebywale inspirujący film, szczególnie dla przytłoczonych rutyną. nie dość, że przekazuje 
pozytywną energię, to daje nadzieję na lepsze jutro i przekonuje, że nie należy bać się zmian.

o Północy W ParyżU
oglądanie Paryża współczesnego i tego sprzed niemal stu lat, czyli pomiędzy rzeczywisto-
ścią a marzeniem. gil Pender, grany przez owena Wilsona, jest scenarzystą i aspirującym 
pisarzem, który przyjechał do miasta Świateł z narzeczoną (rachel mcadams). Ta jednak nie 
podziela jego zainteresowań, więc bohater włóczy się po Paryżu sam. Podobnie jak wielu 
turystów, odwiedza miejsca, w których bawiła paryska bohema. Pewnej nocy pojawia się 
samochód, który zabiera go w historyczną podróż w czasie do lat 20. XX wieku. Bawi się 
z fitzgeraldem, pije z hemingwayem, toczy dysputy ze stein i zakochuje się. dzięki temu 
zyskuje pewność siebie i postanawia odmienić swoje życie.

Planowanie idealnych wakacji nigdy nie jest łatwe. najpierw powinniście podjąć decyzję, gdzie 
chcecie je spędzić. i tu pomogą wam filmy. Potrafią przenieść widzów do niezwykłych miejsc, 
zmotywować opowiedzianymi historiami i przywołać magię podróży. ich bohaterowie przeżywają 
przygody, wzbogacają się o nowe doświadczenia i przyjaciół, odnajdują siebie. a to wszystko na tle 
zachwycającej scenerii. Jeśli szukacie inspiracji do podróży, odnajdziecie je w tych 7 filmach.

Ps. Uwaga, redakcja nie odpowiada za rozpalenie chęci zwiedzania świata!

Świat w KaDRZE 
Filmy, KtóRE inspiRują Do poDRóży

agniesZka ZaWisToWska
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Powrót do normalności?
Dziś powoli wracamy do normalności, choć jest to 
nowa normalność. W 2020 roku celem większości 
naszych wyjazdów zapewne będzie Polska. Szczę-
śliwie nasz kraj jest tak zróżnicowany, że każdy 
znajdzie tu coś dla siebie. Leżenie na plaży, górskie 
wędrówki, sielskie jeziora, czy też leśne spacery. 
To dobra okazja, by wrócić w miejsca odwiedzone 
w młodości lub odkryć zupełnie nowe kierunki.

Najczęściej jako cel wyjazdu będziemy wybierać 
naturę, gdzie łatwiej o dystansowanie społeczne. 
Stąd dużą popularnością będzie się cieszyć wyna-
jem domków i apartamentów, choć hotele bardzo 
dynamicznie dostosowują się do nowych rygorów 
sanitarnych. Zwiedzając miasta, będziemy musieli 
pamiętać o zasłanianiu twarzy we wnętrzach, ale 
posiłki na tarasach kawiarni i restauracji z pewno-
ścią będą miłym doświadczeniem.
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Z czasem jeszcze bardziej oswoimy się z pande-
mią, a otwierające się połączenia lotnicze pozwa-
lają nam planować dalsze wyjazdy. Na lotnisku 
czeka nas dystans społeczny, natomiast w samo-
lotach są specjalne filtry powietrza HEPA zatrzy-
mujące wirusy, bakterie i nanocząsteczki. Innymi 
słowy: w samolotach z odpowiednimi filtrami po-
wietrze spełnia normy czystości ustanowione dla 
szpitalnych sal operacyjnych. Bezpieczniej już się 
nie da.

nie zaśmiecajmy ziemi
Na każdym etapie podróży możemy spodzie-
wać się płynów do dezynfekcji, warto też małe 
opakowanie mieć zawsze przy sobie. Podobnie 
jak maseczkę i jednorazowe rękawiczki – choć 
w przypadku tych ostatnich wydaje się, że czę-
sta dezynfekcja rąk jest bezpieczniejsza niż po-
leganie na rękawiczkach. Po jakimś czasie jest 
na nich tyle wirusów i bakterii, że należałoby je 
zmienić, a potem kolejne i kolejne. Tymczasem 
zaśmiecenie Ziemi plastikiem w ostatnich mie-
siącach z racji jednorazowych środków ochrony 
stało się dramatycznym wyzwaniem.

Kolejne kraje otwierają granice, lecz do swobod-
nego podróżowania jeszcze daleko. Stąd przed 
każdym wyjazdem należy sprawdzić, jakie są wy-
magania w kraju, do którego jedziemy. Być może 
będziemy musieli mieć wpisane szczepienie (gdy 
już będzie szczepionka) w dotychczasowym 
paszporcie medycznym, czyli żółtej książeczce. 
Wszak są kraje, które nie wpuszczają turystów 
bez zaświadczenia o szczepieniu przeciwko żół-
tej febrze. 

zadbajmy o zdrowie
Z pewnością trzeba się przed wyjazdem ubezpie-
czyć oraz odwiedzić poradnię medycyny podróży. 
Dziś już nie tylko dowiemy się tam, jak się chronić 
przed chorobami tropikalnymi, lecz także dosta-
niemy porady, jak postępować w sytuacji zagro-
żenia koronawirusem. Koniecznie należy zadbać 
o zdrowie: jadąc w miejsca, gdzie występują ko-
mary i kleszcze, najlepiej zabrać skuteczny repe-
lent (np. Moskito Guard), tam gdzie jest słońce 
– stosujmy kremy z filtrem (możliwie wysokim). 
Pamiętajmy też, że najczęstszą chorobą podróż-
ników jest przeziębienie spowodowane klima-
tyzacją – korzystajmy z niej rozsądnie, bo każde 

zachorowanie w czasach epidemii jest nie tylko 
dodatkowym stresem, ale może też wymagać 
kwarantanny.

bliżej natury
Najprędzej zacznie się odbudowywać turystyka 
przyrodnicza. Trekkingi w górach, samochodo-
we safari, podróże na pustynię lub w dżunglę, 
nurkowanie, rejsy kameralnymi żaglówkami. 
Dużym zainteresowaniem będą się cieszyć po-
dróże, gdzie jesteśmy tylko my i przyroda, która 
nawiasem mówiąc, ma teraz czas na odetchnię-
cie od tłumów. Z jednej strony jest to wspaniałe 
(bo nikt zwierzętom nie przeszkadza), ale z dru-
giej nasila się kłusownictwo (bo jak nie ma aut 
z turystami, to dramatycznie spadła ilość patroli 
w parkach). Ci, którzy jako pierwsi powrócą na 
podróżnicze szlaki, zobaczą bajkowe widoki. 
Świat bez tłumów, za to z przyrodą na wycią-
gnięcie dłoni. 

turystyka a zwierzęta
Zmiany czekają też turystykę masową: zgodnie 
z nowymi wymogami sanitarnymi nie będzie mo-
gła być już tak masowa. Może to przyczynić się 
do lepszego poznania odwiedzanych miejsc i lo-
kalnej kultury. Miejmy nadzieję, że epidemia koro-
nawirusa przyczyni się też do zmniejszenia wyko-
rzystywania zwierząt przez przemysł turystyczny. 
Przecież każdy, kto w Wuhan (lub dowolnym in-
nym lokalnym targu) chciał tylko spróbować zupy 
z łuskowca albo płetwy rekina – przyczyniał się 
do masowego zabijania i przemytu tych zwie-
rząt. Być może świadomość, że ze zwierząt łatwo 
mogą przejść na nas kolejne wirusy, powstrzyma 
ludzi skuteczniej niż apele obrońców praw zwie-
rząt. I może zaczną wreszcie znikać tak nieetyczne 
„atrakcje”, jak jazda na słoniach, zdjęcia z treso-
wanymi małpkami lub delfinaria.

Jedno jest pewne: wiemy już, że świat można 
zatrzymać. Dlatego warto wykorzystywać każdy 
wyjazd, by dał nam jak najwięcej radości. To też 
dobry moment, by zastanowić się, czego szuka-
my w podróżach i przestać odkładać w nieskoń-
czoność realizację naszych marzeń. Świat na was 
czeka!

Anna Olej-Kobus, 
autorka bloga AfrykAnka.pl

Podróże po pandemii 
– co nas czeka w przyszłości?

Nasz świat z dnia na dzień się zmienił. Nieważne, jakie mieliśmy plany – epidemia  
COVID-19 zniweczyła je w jednej chwili. Turystyka (i masa innych branż) zamarła. Dosłownie. 

Odwołano loty i wprowadzono globalny lockdown. Jednak dwie rzeczy są pewne. Każda  
epidemia kiedyś się kończy, a ludzie za bardzo kochają podróże, by z nich zrezygnować.



Wypoczynek na łonie natury, 
nad jeziorem, w górskim ustroniu, 
spacer leśnym duktem czy wśród 
skalnych ostańców, nieśpieszna 
rowerowa wyprawa w Beskidach 
– to wszystko, i jeszcze więcej, 
czeka na turystów w najbardziej 
zaskakującym przyrodniczo 
i różnorodnym krajobrazowo 
regionie w Polsce. W Śląskim nie 
brakuje inspiracji do odkrywania 
przyrody na nowo. 

W y p o c z y n e k  W  S T y L U  S L o W

rekreacyjne z parkiem linowym przy Stawie Amerykan 
albo rozległy rezerwat przyrody „Parkowe”. Malowni-
cza dolina rzeki Wiercicy to idealne miejsce na wędko-
wanie, a nawet spływ kajakowy. Symboliczną bramą 
do złotopotockich lasów jest Brama Twardowskiego. 
Uwagę zwracają też inne 15-metrowe formy skalne na-
zwane przez mieszkającego przez krótki czas w Złotym 
Potoku wieszcza Zygmunta Krasińskiego – Diabelskimi 
Mostami. 

W pobliżu na turystów czekają romantyczne miejsca: 
Źródło Spełnionych Marzeń i staw Sen Nocy Letniej z za-
bytkiem architektury drewnianej – Młynem Wodnym 
Kołaczew z XIV wieku. W okolicy warto poszukać zie-
lonego kamyka i spróbować szczęścia: „w sercu źródła 
prośbę zamień na zielony szklisty kamień, kiedy rzucisz 

go za siebie, spełni prośba się dla Ciebie”. Jura miała 
od wieków szczęście do opieki władców takich jak Ka-
zimierz Wielki czy Władysław Jagiełło. Ten ostatni w XV 
w. wydał zarządzenie chroniące cenne cisy w gminie Ko-
ziegłowy. Obecnie znajduje się tu rezerwat Cisy w Hu-
cie Starej. Jego florę tworzy ok. 120 gatunków roślin, 
w tym 3 podlegające ścisłej ochronie. Atmosfera prasta-
rej puszczy nienaruszonej przez cywilizację, ekosystem 
wilgotnego lasu mieszanego, gdzie obok siebie rosną 
sosny, dęby, olchy czy rzadkie w Polsce cisy – wszyst-
ko to razem tworzy niepowtarzalny klimat ucieczki 
od cywilzacji. W bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu 
przebiegają rowerowe szlaki turystyczne, pozwalające 
nie tylko cieszyć się atmosferą starego boru, ale też po-
dziwiać malowniczo pofałdowany krajobraz pełen łąk 
i potoków. Fo
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Śląskie 
– z przyrodą za pan brat!

NIe TyLKO SZLAKIeM OrLICH GNIAZD
  Jura – Złoty Potok, Koziegłowy i okolice 

Dzięki wzniesionym, jeszcze za czasów Kazimierza Wielkie-
go, zamkom i warowniom Jura Krakowsko-Częstochowska 
tworzy trudny do zdobycia bastion, który współcześnie 
jest oblegany przez turystów. Przeniesienie się do średnio-
wiecznych czasów świetności dumnych strażnic to nie jedy-
ny fenomen Jury. Piękno krajobrazu z bajkowymi formami 
wapiennych ostańców, skał oraz jaskiń, tajemnicze ruiny 
zamków czy wyjątkowe bogactwo fauny i flory zachęcają 
do zejścia z utartych szlaków. Warto odwiedzić Złoty Potok 
w gminie Janów, mieści się tu najstarsza pstrągarnia w eu-
ropie, więc warto spróbować  lokalnego specjału – słyn-
nego złotopotockiego pstrąga. Po kulinarnej uczcie czas 
na wycieczkę pieszą lub rowerową. Można wybrać tereny 

Wszystko w jednym miejscu

wejdź i zwiedzaj!

JAGA kOlAW
A

Złoty Potok, Pałac Raczyńskich nad stawem Irydion, Dolina Wiercicy
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KrAINA GórNeJ ODry
 rzeka Ruda, rezerwat Łężczok, Krowiarki, Tworków

rekreacja dla całej rodziny z zabytkami w tle to propo-
zycja ziemi raciborskiej.  Jednym z najatrakcyjniejszch 
miejsc w zachodniej części województwa śląskiego – 
w Krainie Górnej Odry są niewielkie rudy. W tej miejsco-
wości wciąż widać dawną działalność i wpływ cystersów, 
którzy osiedlili się tutaj w średniowieczu. Opactwo Cy-
stersów wraz z malowniczym parkiem wokół i kościo-
łem Wniebowzięcia NMP, a także okoliczne osady, stawy 
rybne i rzeka ruda tworzą największy park krajobrazowy 
w regionie. Urozmaicenie terenu Parku Krajobrazowego 
Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe rud Wielkich daje 

możliwość poznania jego zakątów pieszo, rowerem, 
kajakiem, a nawet konno. Dla przyrodników jednym  
z najbardziej „kultowych” miejsc w regionie  jest rezer-
wat leśno-stawowy Łężczok. Spacer w starorzeczu rzeki 
Odry, wśród zarośniętych roślinnością rozlewisk i grobli, 
w otoczeniu szpaleru wiekowych drzew – dostarcza nie-
samowitych wrażeń. Tutaj pyszni się 400-letni dąb So-
bieski, upamiętniający monarchę, który podążał tędy na 
Wiedeń w 1683 r. Łężczok jest ostoją wielu gatunków 
roślin i zwierząt. Część rezerwatu porasta łęg – las o bo-
gatym runie, najefektowniej prezentujący się wiosną, 
gdy kwitną białe śnieżyczki czy pachnie czosnek niedź-
wiedzi. Wybierając się na wycieczkę, należy pamiętać 
o lornetce! Bytuje tutaj aż 200 gatunków ptaków, poło-

wa ze wszystkich występujących w Polsce. Kolorowy zi-
morodek albo czapla purpurowa to najcenniejsze ptasie 
„rarytasy” do wytropienia. 

Aktywne spędzanie czasu na łonie natury w okolicach 
raciborza można z powodzeniem łączyć z turystyką 
kulturową. Ziemia raciborska to bowiem istne zagłębie 
XVIII- i XIX-wiecznych pałaców. Niewątpliwie najciekaw-
sze z nich to rezydencja Donnersmarcków w Krowiarkach 
czy ruiny wspaniałej siedziby eichendorffów w Tworko-
wie. Pałac w Krowiarkach (obecnie obiekt prywatny, 
dostępny jest dla zwiedzających tylko z zewnątrz) wciąż 
robi wrażenie  imponującą sylwetką (6500 m2, 115 sal), 
będącą konglomeratem różnych stylów od manieryzmu 

do secesji. Tuż obok znajduje się zabytkowy park, gdzie 
została wytyczona ścieżka dydaktyczno-ekologiczna. Za-
chowano układ przestrzenny z osią widokową, polanami 
i rzadkimi gatunkami drzew. Na jego terenie można też 
odnaleźć m.in. mauzoleum rodowe Donnersmarcków. 
równie imponujące wrażenie robią ruiny zamku w Twor-
kowie.  Zabytek, który od lat 30. XX wieku popadał w ru-
inę, niedawno przeszedł na własność gminy i odzyskuje 
dawny blask. Powstała wieża zamkowa z platformą wi-
dokową, z której widać nie tylko pobliski racibórz, ale 
przy dobrej aurze także pasma Karpat i Sudetów. Stara 
wozownia została zaadaptowana na punkt informacji 
turystycznej i miejsce organizacji imprez kulturalnych, 
zrewitalizowano przyzamkowy park. Fo
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Rudy – Pocysterski Zespół Klasztorno-Pałacowy
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MAGIA BeSKIDóW
 Beskidy – szlaki, góry, jeziora

Górskie pasma Beskidu Śląskiego i Żywieckiego po-
kryte lasami świerkowymi to wymarzone miejsca do 
uprawiania turystyki aktywnej. Najwyższy szczyt Beski-
du Śląskiego – Skrzyczne oraz Barania Góra otoczone 
znanymi miejscowościami wypoczynkowymi: Wisła, 
Ustroń, Szczyrk czy Brenna, oferują piękne widoki i do-
skonale przygotowane trasy turystyczne, idealne do 
spędzania czasu na pieszych wędrówkach. Ścieżki ro-
werowe zachęcają do wybrania dwóch kółek, zwłasz-
cza że trasy wiodą obok ciekawych miejsc, niejedno-

krotnie niedostępnych dla zmotoryzowanych turystów.  
Podczas eksploracji Beskidów w poszukiwaniu ciszy, 
spokoju i góralskich tradycji warto postawić na począ-
tek na mniej znane miejscowości: Istebną, Jaworzynkę 
czy Koniaków. Ich wspólna nazwa – Trójwieś Beskidzka 
kryje w zanadrzu wiele atutów. Istebna słynie z naj-
piękniejszych świerków na świecie, które doczekały się 
muzeum. Jeszcze więcej o florze i faunie można do-
wiedzieć się w Leśnym Ośrodku edukacji ekologicznej. 
Koniaków jest znany na całym świecie z koronek. He-
klowane cuda można zobaczyć w kilku miejscach, m.in. 
w nowym Centrum Koronki Koniakowskiej. Wyjątko-
wą przestrzenią w Jaworzynce jest tzw. Trójstyk, czyli 

miejsce, gdzie stykają się trzy granice – polska, czeska 
i słowacka.  Do symbolicznych trzech granitowych obe-
lisków można dotrzeć pieszo lub na rowerze, na tury-
stów czekają przygotowane wiaty grillowe. Generalnie 
Trójwieś to idealne miejsce na rozpoczęcie górskiej 
przygody, tutaj rozpoczynają się trasy na Baranią Górę 
albo Stożek, a bezleśny wierzchołek Ochodzitej kusi 
punktem widokowym z jedną z najpiękniejszych, naj-
rozleglejszych panoram górskich w całych Beskidach. 

Z kolei Żywiecki Park Krajobrazowy pozwala na syce-
nie się krajobrazem Beskidów.  Ale Żywiecczyzna ma 
również wiele do zaoferowania wodniakom. Jeziora 

Międzybrodzkie i Żywieckie zachęcają do  korzysta-
nia z rowerków wodnych, żaglówek albo wędkowa-
nia. Z kolei pobliska góra Żar stwarza idealne wa-
runki do uprawiania sportów powietrznych. rodziny  
z dziećmi mogą skorzystać z kolejki linowo-tereno-
wej. Natomiast dla miłośników bardziej odludnych 
i spokojnych miejsc zaprasza południowa i połu-
dniowo-wschodnia część regionu.  Popularne zimą 
ośrodki narciarskie, takie jak Korbielów czy Zwardoń, 
stanowią świetną bazę wypadową w góry – na Halę 
Miziową czy Pilsko. Ciekawą atrakcję oferuje Węgier-
ska Górka – ścieżkę pieszo-rowerową szlakiem for-
tów obronnych z II wojny światowej. Fo
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Hala Miziowa
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ŚLąSK CIeSZyńSKI UCIeSZy TUrySTóW
  Śląsk Cieszyński – dolina Brennicy

Góry otoczone lasami, polami i otulone rzeką Wi-
słą oraz Olzą, zabytki, lokalne muzea, a także licz-
ne trasy dla miłośników „dwóch kółek” sprawia-
ją, że Śląsk Cieszyński znajdujący się na południu 
województwa śląskiego spełni oczekiwania nawet 
najbardziej wymagającego miłośnika turystyki. Dla po-
szukujących klimatów zacisznego pogranicza godny 
polecania jest mniej znany rejon doliny Brennicy. Nad 
brzegiem tej górskiej rzeki znajdziemy takie miejsco-

wości wypoczynkowe, jak Górki Małe, Górki Wielkie  
i Brenna. W tej ostatniej ma początek aż osiem górskich 
szlaków turystycznych, prowadzących na szczyty Błat-
niej, Kotarza czy równicy. Przemierzając okolicę pieszo 
albo z kijkami do nordic walking, warto się rozglądać, 
by dostrzec liczne przydrożne kapliczki i krzyże pokutne. 
Na uwagę zasługuje też XVIII-wieczny kościół św. Jana 
Chrzciciela i intrygujący, nietypowy dla beskidzkiej architek-
tury dworek myśliwski „Kończakówka” w stylu tyrolskim. 
Ciekawym miejscem na przybliżenie historii mieszkańców 
Brennej jest Beskidzki Dom Zielin „Przytulia” obrazujący 
wpływ ziół na życie codzienne górali śląskich. Dla aktyw-

nych stworzono świetne warunki do uprawiania kolarstwa 
górskiego, a w nowoczesnym Parku Turystyki mieszczą się 
wielofunkcyjne boiska i plac do minigolfa. Historia i piękno 
przyrody to znaki charakterystyczne Górek Wielkich. To jed-
na z najstarszych wsi szlacheckich na Śląsku Cieszyńskim, 
która powstała jeszcze w czasach średniowiecza. 

Do pozaprzyrodniczych atrakcji miejscowości niewątpliwie 
należy zaliczyć XVIII-wieczny dwór, obecnie Centrum Kultury 
i Sztuki „Dwór Kossaków”, nawiązujący do życia i twórczości 
pisarki Zofii Kossak-Szatkowskiej i jej słynnej malarskiej rodzi-
ny.  Spacer po dworskim parku wpisanym do rejestru zabyt-

ków może być wstępem do dłuższej wycieczki. Z centrum 
wsi wiedzie 4-kilometrowa ścieżka dydaktyczna na górę Bu-
cze. Wypoczynek w dolinie Brennicy to także atrakcje zwią-
zane z jazdą konną, zapewnione przez dwa takie ośrodki. 

W pobliskich Górkach Małych jest też miejsce dla praw-
dziwych pasjonatów. W starannie odtworzonej górskiej 
chacie, wśród tradycyjnych sprzętów, można poznać 
tajniki wypiekania podpłomyków i wiejskiego chleba. 
„Chlebowa Chata” to miejsce, gdzie można spróbować 
młócić cepem, mleć zboże na żarnach czy ubić masło. 
Niezapomniane przeżycia gwarantowane!
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Między Błatnią a Kotarzem
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ZIeLONe PŁUCA MeTrOPOLII
 Park Śląski, rezerwat Segiet, 

 Park Repecki, Żabi Kraj, Jezioro Goczałkowickie

Miasta Górnego Śląska są kojarzone z obiektami 
i zabytkami industrialnymi. Okazuje się, że w sercu 
metropolii też można zatopić się w zieleni. Miesz-
kańcy regionu właściwie na wyciągnięcie ręki mają 
enklawy zieleni. Co godne podkreślenia, atrakcje 
przyrodnicze całego województwa nie ogranicza-
ją się jedynie do przyrody w jej środowisku natu-
ralnym. Najbardziej imponującym przykładem jest 
Park Śląski w Chorzowie. Swoją ponad 600 ha po-
wierzchnią deklasuje nawet słynny nowojorski Cen-
tral Park! Wizyta w Planetarium Śląskim w połączeniu  
z odwiedzinami legendarnego Stadionu Śląskiego, 
można przeżyć jako niecodzienną podróż pomiędzy 
niebem a ziemią. Z kolei Legendia Śląskie Wesołe Mia-
steczko to wspaniała zabawa z pogranicza rozrywki 
oraz nauki. W Muzeum „Górnośląski Park etnogra-
ficzny w Chorzowie”, a także w pobliżu Hali Wystaw 
„Kapelusz” poznamy ciekawe historie oraz odwiedzimy 
liczne restauracje i kawiarnie. Park może też poszczycić 
się rosarium – największym ogrodem różanym w Pol-
sce oraz jednym z największych ZOO w kraju. Zielony 

jest także przemysłowy Bytom. Na pograniczu z Tar-
nowskimi Góram i zieloną perełką jest rezerwat przy-
rody Segiet. Kompleks leśny liczący ponad 24 ha lasu 
bukowego i innego drzewostanu od ponad 60 lat po-
siada status rezerwatu. 

Oprócz sędziwego drzewostanu w runie leśnym wy-
stępuje ponad 160 gatunków rzadkich roślin, w tym 
największy przedstawiciel polskiej rodziny storczyków, 
obuwik pospolity. Stawy w regionie Segietu upodo-
bały sobie ptaki, płazy i gady. Z kolei w nieczynnych 
wyrobiskach ciągnących się pod rezerwatem, w tzw. 
Podziemiach Tarnogórsko-Bytomskich, zlokalizowane 
jest nawiększe w województwie śląskim zimowisko 
rzadkich gatunków nietoperzy. Dla wielbicieli spacerów 
w leśnym zaciszu przygotowano liczącą 4 km ścieżkę 
dydaktyczną z przystankami w formie tablic informa-
cyjnych. 

Ścieżka „Las Segiecki” prowadzi przez najbardziej ma-
lownicze punkty ostoi przyrodniczej – dolinę potoku, 
leśne stawy oraz punkt widokowy nad kamieniołomem 
„Blachówka”. Na rekreacyjną wycieczkę wśród zieleni 
warto też wybrać Park w reptach i Dolinę rzeki Dra-
my. Zespół przyrodniczo-krajobrazowy w Tarnowskich 

Górach to ślady bytności bogatej rodziny przemy-
słowców Donnersmarcków w XIX w. Park miejscami 
przypominający las znajduje się w pobliżu Zamku 
w Starych Tarnowicach. To idealne miejsce do „na-
ładowania baterii” z dala od zgiełku miasta i dotle-
nienia organizmu, dzięki spacerowi wśród bukowych 
drzew, które emitują najwięcej tlenu wśród drzew 
liściastych. Tutaj można też odnaleźć szyby Sztol-
ni Czarnego Pstrąga, pomiędzy którymi odbywa się  
podziemny przepływ łodziami. Miejsce to jest cenne 
również pod względem przyrodniczym i zachwyca 
różnorodnością fauny i flory. równie ujmujące jest 
jedno z najmniejszych miast województwa śląskiego 
– Strumień. Najstarszy w regionie ratusz z XVII w. czy 
fontanna solankowa w parku miejskim, a także nie-
skażona przyroda, wśród której „przycupnęły” zabyt-
kowe kościółki, kaplice, dawne dworki i stare chału-
py  to niewątpliwe atuty miejscowości i  okolicznych 
wiosek. Ze względu na liczne stawy i akweny wodne 
tereny te są nazywane „Żabim Krajem”. W pobliskim 
Chybiu można wybrać się na fotograficzne łowy nad 
Jezioro Goczałkowickie, by podglądać wodne ptac-
two. Tutejszą osobliwością jest rezerwat torfowiskowy 
rotuz, gdzie występuje chroniona owadożerna roślina 
– rosiczka okrągłolistna. 

Zalew Goczałkowicki to idealne miejsce dla wędkarzy, 
a położony tuż obok zbiornik Łąka ucieszy amatorów 
żeglarstwa i plażowania. Z kolei 3-kilometrowy deptak  
– zapora na Jeziorze Goczałkowickim – umożliwia spa-
cery, jazdę na rowerze albo rolkach w otoczeniu bez-
miaru wody nazywanym „śląskim morzem”. Jeśli dodać 
do tego największą atrakcję niegdyś uzdrowiskowej 
miejscowości – Pokazowe Ogrody Kapias z kolekcją 
kwitnących zagajników i alejek, można śmiało powie-
dzieć, że to miejsce niemal idealne na odpoczynek!
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Artykuł pod patronatem Śląskiej Organizacji  Turystycznej
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice 
tel. 32 207 207 1, info@silesia.travel

Województwo śląskie w internecie:
Oficjalny Portal Turystyczny Województwa Śląskiego: www.slaskie.travel

Szlak Kulinarny „Śląskie Smaki”: www.slaskiesmaki.pl
Szlak Orlich Gniazd: www.orlegniazda.pl

Szlak Zabytków Techniki: www.zabytkitechniki.pl
Portal Jury Krakowsko-Częstochowskiej: www.jura.travel

Portal Beskidów: www.beskidy.travel
Portal Śląska Cieszyńskiego: www.slaskcieszynski.travel

Portal Krainy Górnej Odry: krainagornejodry.slaskie.travel

Park Śląski
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Spędzacie wakacje z dziećmi? Polecamy okolice Darłowa, bo nie sposób się tu nudzić! 
Serce polskiego Wybrzeża,  prócz malowniczych widoków i pięknych plaż, oferuje 
niezliczone atrakcje, które dostarczą frajdy całej rodzinie.  

R O D Z I N N E  W A K A C J E
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Serce PolSkiego 
Wybrzeża  
najlepsze miejsce dla rodzin

Na początek warto zajrzeć do Darłówka. Nadmorska 
część cudnego, zabytkowego miasta Darłowo znana 
jest ze wspaniałego mikroklimatu i ślicznej piaszczy-
stej plaży. Ta podzielona jest na dwie części, wschod-
nią i zachodnią, przez uchodzącą tutaj do morza rzekę 
Wieprzę. Oba miejsca mają swych miłośników! Część 
wschodnia jest płytka i bez fal, więc chętnie odpoczy-
wają tu rodziny z maluszkami.  

Darłówko romantycznie i na sportowo
Wśród wielu atrakcji Darłówka warto wymienić port, 
Latarnię Morską, Muzeum Morskie oraz jedyny w Polsce 
rozsuwany most. Koniecznie też wybierzcie się w rejs 
na zachód słońca. Na pokładzie stylowego galeonu 
„Król Eryk I” będziecie mieli okazję podziwiać piękne 
widoki, a dzieciaki mogą zapozować do pamiątkowe-
go zdjęcia. I to nie byle jakiego, bo w iście monarszym 
stylu – na tronie ubrane w królewską koronę i pelerynę. 
Rola władcy zejdzie na dalszy plan, gdy wybierzecie się 
do Areny Darłowo. Zagracie tu w footgolf, który pole-
ga na pokonaniu toru z przeszkodami i wkopaniu piłki 
do odpowiedniego dołka. Świetną zabawą jest też gra 

terenowa „polowanie na dziki”. Wystarczy ściągnąć 
bezpłatną aplikację i skanować odnajdywane kody QR, 
by odkryć podobiznę „szalonego dzika”. Każda z nich 
jest w innym ciekawym miejscu, zatem przy okazji zwie-
dzicie największe atrakcje okolicy. A na koniec, gdy już 
zbierzecie kolekcję 10 dzików – można wziąć udział 
w losowaniu nagród za uczestnictwo!

z wizytą u… pirata 
Kopalnię skarbów odnajdziecie też w Zamku Książąt 
Pomorskich w Darłowie. Dzieciom na pewno spodoba 
się nowa wystawa modeli okrętów morskich stworzona 
przez miejscowych pasjonatów. Odwiedzając zamek, 
poznacie też niezwykle ciekawą historię króla Eryka, 
który po utracie korony stał się… bałtyckim piratem 
i zawadiaką! Relaks po zwiedzaniu zapewni wam wi-
zyta w pobliskim Parku Wodnym Jan, który jako jedyny 
w Europie oferuje podgrzewaną morską wodę. Dzieci 
są wprost zachwycone tym miejscem, a cała rodzina 
spędzi tu wspaniały czas. Inna opcja to Aquapark Pano-
rama Morska w Jarosławcu, gdzie poza basenami jest 
też SPA.

anna olej-Kobus



kameralne Dąbki – oaza spokoju 
Tęsknicie za klimatem dawnych rybackich wsi? Marzycie 
o tym, by rankiem obudził was szum fal, a zachody słońca 
oglądane z plaży pozostały na długo w pamięci? Jedźcie 
do Dąbek! Najmłodsze z nadmorskich polskich uzdrowisk 
nie zatraciło kameralnego charakteru. Tutejszy mikrokli-
mat służy leczeniu układu krążenia, dróg oddechowych, 
a miejsce jest szczególnie nastawione na leczenie dzieci. 

Dąbki to też doskonałe miejsce dla lubiących aktywny 
wypoczynek. Znajduje się tu wiele szlaków pieszych i ro-
werowych, a także Centrum Sportów Wodnych. Można 
wypożyczyć żaglówkę, popłynąć na ryby, spróbować 
swych sił w kitesurfingu albo zrelaksować się na rowerku 
wodnym. Oto przepis na idealny letni dzień!

Gry i zabawy Dla całej roDziny
Ciekawym miejscem jest Park Edukacji i Rozrywki Leonar-
dia w Krupach leżący niespełna 10 km od Darłowa. To 
królestwo drewnianych gier – jest ich tu ponad sto! Anga-
żują się w nie również i starsze dzieci, które potem trudno 
odciągnąć od zabawy. To dlatego, że przechodzenie kolej-
nych trudności dostarcza wiele satysfakcji. To niebywałe, 
że w czasach wszechobecnych gadżetów elektronicznych 
zabawy sprzed wieków mogą być tak ekscytujące! 

Dużo wrażeń, szczególnie maluchom, dostarczy też mini-
zoo we wsi Wicie (przy jeziorze Kopań), które zapewnia 
bliskie spotkania ze zwierzakami. Świnki wietnamskie, 

króliki, kózki to tylko niektóre z tutejszych stworzeń. Dzieci 
bardzo cieszy możliwość karmienia sympatycznych futrza-
ków: specjalny pokarm dostaniecie przy kasie. A jeśli chcie-
libyście się zgubić – koniecznie zajrzyjcie do wioski Papro-
ty, gdzie na polu zamiast zboża, rosną... zielone labirynty. 
W pełni naturalne i ekologiczne, a spacer nimi to prawdzi-
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Park Edukacji i Rozrywki Leonardia Park Wodny Jan w Darłowie

Fort Marian w Malechowie 

wa przygoda pełna niespodzianek! Odwiedziny w tej wio-
sce dają dzieciom okazję poznania zwierząt gospodarskich, 
miejscowych roślin i zagrania w gry edukacyjne.

przyGoDy wojskowe i morskie
Nieopodal wsi Paproty, bo w Forcie Marian w Malechowie, 
mieści się Muzeum Pojazdów Historycznych. Obowiązko-

we miejsce odwiedzin dla małych i dużych pasjonatów 
militariów. Przybyszy witają czołgi, wojskowe pojazdy 
i ogromny mural na ścianie. W środku zobaczycie wiele 
unikatowych eksponatów, w tym oryginalne wojskowe 
walonki czy kuchnię polową, spadochrony i imponującą 
kolekcję motocykli. To doskonała lekcja historii! 

Ciekawa będzie też wizyta w Galerii Rybackiej w Jezie-
rzanach, która powstała z miłości do morza. Jej twórca, 
Leszek Kołakowski, przez całe życie był rybakiem, a dziś 
z pasją opowiada o pracy na morzu i swoich morskich 
przygodach. Uwaga, jego pasja potrafi być zaraźliwa!

Jak widzicie, w okolicach Darłowa nie brakuje atrakcji dla 
całej rodziny. A czy właśnie nie to jest sekretem wspania-
łego wypoczynku?

Nad całym rejonem czuwa DARLOT – Darłowska LOKALNA Organizacja Turystyczna: 
aktywna również na portalach społecznościowych: 
 darlot.pl       darlot_pl    www. darlot.pl

#WybierzSercePolskiegoWybrzeża, #WybierzPolskieMorze, #WypoczywajBezpiecznie
Centrum Obsługi Turystycznej 

Pocztowa 6, 76-150 Darłowo, tel. 519 30 30 32,e-mail: cot@darlot.pl
Regionalne Centrum Obsługi Turystycznej 

ul. Dworcowa 4, 76-100 Sławno, tel. 519 30 30 31, e-mail: rcot@darlot.plFo
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Miasto założone przez Krzyżaków w XIII w. jest jed-
nym z najstarszych w Polsce, czaruje malowniczymi 
pejzażami i świetnie zachowaną starówką, wpisaną 
na listę UNESCO. Zachwycają tu okazałe kamienice, 
bramy, kościoły, baszty, ruiny zamku, ratusz, a także 
piękny widok z ratuszowej wieży. Najmłodsi turyści 
nauczą się, co to gotyk – i to bez zakuwania regułek. 

Podróż do Przeszłości
Jeśli Toruń, to oczywiście pierniki. Ich historię pozna-

my w Muzeum Toruńskiego Piernika, mieszczącym się 
w budynku najstarszej europejskiej fabryki pierników. 
Stare eksponaty, prawdziwy piec, korzenne przypra-
wy, wirtualna kramarka, możliwość samodzielnego 
wypieku pierników i dużo ciekawych opowieści – 
piernikowy zawrót głowy! Aromatyczno-historyczna 
przygoda czeka też w Żywym Muzeum Piernika, gdzie 
pod czujnym okiem mistrza upieczemy tradycyjne to-
ruńskie smakołyki według receptur sprzed pięciuset 
lat. Podobną pamiątkę możemy sobie sprawić w sty-

GOTYK, PIERNIK I KOPERNIK
ZobacZyć Zamek, samodZielnie upiec pierniki, Zamienić się w rycerZa, pogłaskać 

żabę, usłysZeć wodę, sięgnąć gwiaZd – Toruń ma mnósTwo aTrakcji dla dZieci.

 AlinA WoźniAk  

W a k a c j e  d l a  R o z d z i n



lizowanych wnętrzach Toruńskiej Piernikarni Mistrza 
Bogumiła; przy średniowiecznej muzyce i z użyciem 
drewnianych form odbywają się tam warsztaty wypie-
ku i dekorowania pierników. 

Nie lada gratką jest też wizyta w Muzeum Zabawek 
oraz w Muzeum Podróżników. Zamienić się w rycerza 
albo flisaka? Takie cuda tylko w Domu Legend Toruń-
skich – połączenie interaktywnego muzeum i teatru. 
Prawdziwy powrót do przeszłości zapewnia Park Et-
nograficzny z zagrodami chłopskimi, wiatrakiem, kuź-
nią. Wszystko stare i prawdziwe, niczym tło do „Kajt-
kowych przygód” albo „Chłopów”.

Nauka Nie jest NudNa
Chyba każde (starsze) dziecko słyszało o Mikołaju Ko-
perniku. Ten wybitny uczony, który „wstrzymał Słoń-
ce, ruszył Ziemię” – przyszedł na świat właśnie w To-
runiu. Przypomina o nim Dom Mikołaja Kopernika 
(muzeum z częścią multimedialną i kinem 4D), słynny 
pomnik astronoma, a także nowoczesne planetarium, 
w którym prezentowane są seanse o wszechświecie 
– niektóre przeznaczone już nawet dla kilkulatków. 
A na zakończenie dnia... świetlano-muzyczne pokazy 
fontanny Cosmopolis, nawiązujące do dzieła „O obro-
tach sfer niebieskich”.

Czym jest ruch obrotowy? Tego można się dowiedzieć 
w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy; świetnie 
zorganizowana przestrzeń interaktywna na 5 tys. m2 

i sześciu piętrach zachęca do kreatywnej zabawy, po-
znawania praw przyrody i przeprowadzania doświad-
czeń z różnych dziedzin nauki. Czekają tu oryginalne 
wystawy, emocjonujące stanowiska interaktywne 
i najdłuższe w Polsce wahadło Foucaulta. Powrót do 
szkoły na lekcje fizyki czy chemii będzie bezbolesny. 
Młodych ludzi zainteresuje z pewnością tamtejsze 
Centrum Innowacyjnej Edukacji, a w nim interaktyw-
na wystawa o dojrzewaniu „Ścieżki dorastania”. 

Moc atrakcji
Czas na relaks. Do wyboru place zabaw (w tym Pier-
nikowe Miasteczko), plaża miejska z boiskami, rejs 
po Wiśle, kompleks basenów, park wodny Olender 
w Wielkiej Nieszawce, leśna osada Barbarka z parkiem 
linowym i ścieżkami turystyczno-edukacyjnymi, świet-
ne restauracje, klimatyczne kawiarnie, różnorodność 
miejsc noclegowych: od luksusowych hoteli po schro-
nisko młodzieżowe i koszary w XIX-wiecznym forcie 
pruskim. Przed snem warto pomyśleć o aniołach, 
które strzegą Torunia (jeden z nich widnieje w herbie 
miasta) i przypomnieć sobie legendę o flisaku, który 
grając na skrzypcach, pozbył się plagi żab. Jego po-
mnik stoi na staromiejskim rynku, a tryskające wodą 
żabki ponoć spełniają życzenia, szczególnie te o kolej-
nym pobycie w Toruniu. 
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Więcej na: facebook.com/MiastoTorun  

http://www.visittorun.com
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Gmina 
Bukowina TaTrzańska

wyjątkowe miejsce  na rodzinne wakacje
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warto idąc śladami dawnych turystów, odwiedzić morskie 
oko, najpiękniejszy staw w polskich tatrach, ale i miejsce, 
skąd zaczynają się wyprawy na rysy lub, a także na praw-
dziwe drogi wspinaczkowe.  nie bez powodu właśnie tym 
szlakiem w sezonie turystycznym idą tysiące turystów. ale 
morskie oko to tylko wisienka na bukowiańskim torcie – 
region należy do najpiękniejszych w całym kraju. krajobraz 
to tatrzańskie turnie, polany i lasy świerkowe oraz urokliwe 
miejscowości, których po prostu nie sposób ominąć. region 
jak żaden inny jest wprost wymarzony do realizacji swoich 
pasji – od pieszej turystyki górskiej poprzez taternictwo 
poczy rowerowe wyprawy krętymi, górskimi ścieżkami aż 
do wypraw, które pozwalają poznać prawdziwych górali, 
a przede wszystkim ich unikatową kulturę. 

oferta turystyczna Białki tatrzańskiej to kilometry szlaków 
i tras rowerowych, baseny termalne i bogata oferta kultu-
ralna. i co równie ważne – wyjątkowa oferta noclegów od 
najmniejszych kameralnych pensjonatów zapewniających 
ciszę i spokój aż po duże hotele, w których niczego nam 
nie zabraknie. 

TRADYCJA, KULTURA, 
REKREACJA, WYPOCZYNEK
Lato w Bukowinie tatrzańskiej położonej w samym sercu 
gór to również wiele niezwykle ciekawych imprez kultu-
ralnych, a wśród nich te, które właśnie pokazują tradycje 
m.in. z janosikowych czasów.  nie mniej atrakcyjna jest 
sama Bukowina tatrzańska dysponująca oszałamiającym 

miasteczkiem wodnym, szeroką bazą noclegową oraz 
rowerowymi trasami, które są sceną zmagań zawodo-
wych kolarzy z wyścigu tour de Pologne. to również tu-
taj każdego roku odbywają się słynne sabałowe Bajania 
czy karnawał Góralski, będące świętem góralskiej kultury. 
Podczas tych wydarzeń można podziwiać występy zespo-
łów regionalnych z całej Polski i właśnie legendarny jano-
sikowy taniec zbójnicki.  jeśli szukasz regionu o bardzo 
zróżnicowanym charakterze z szeroką ofertą turystyczną, 
to gmina Bukowina jest idealnym miejscem na wypoczy-
nek,  zarówno dla tych którzy preferują tatrzańskie szlaki, 
jak i tych, którzy wolą spacery po urokliwych ulicach Białki 
czy Bukowiny tatrzańskiej. 

chodząc „śladami legendy o janosiku”, nie sposób pomi-
nąć tę część Podhala. Połączenie góralskiej tradycji i nowo-
czesności turystycznej stwarza wyjątkowe warunki. można 
również przejść kulinarny szlak, odwiedzając znakomite 
karczmy góralskie. kwaśnica, moskol czy oryginalny oscy-
pek to tylko część niezwykle bogatej kuchni góralskiej. jeżeli 
szukasz ucieczki od szalonego tempa miasta, wybierz się do 
Brzegów, Gronia, Leśnicy lub rzepisk. te niewielkie,  wioski 
dadzą ci wytchnienie, otoczą spokojem, naturą, prawdzi-
wą góralską gościnnością i niepowtarzalnymi widokami 
na tatrzańskie szczyty. Lubisz odkrywać nowe miejsca i po-
znawać historię regionu? Polecamy czarną Górę i jurgów. 
te dwie miejscowości to przedstawicielki kultury spiskiej. 
wyróżnia je inna niż podhalańska gwara, charakterystycz-
ny strój ludowy, odmienne tradycje i kultura. 

czy LeGendarny zBójnik janosik Bywał w Bukowinie tatrzańskiej?  

niektórzy uważają, że tak, i PodkreśLają, że ten reGion tatr to miejsce, 

w którym wciąż można znaLeźć echa dawnych Lat. 

W a k a c j e  d l a  R o z d z i n



Zrelaksuj się 
W WODACh TERmALNYCh 
na terenie gminy znajdują się dwa, słynne już na całą Pol-
skę kompleksy basenów termalnych. termy Bukovina re-
sort w Bukowinie tatrzańskiej to jeden z najnowocześniej-
szych w europie kompleksów wodnych, na terenie którego 
znajdują się baseny z wodą termalną, sauny, gabinety sPa 
oraz wiele innych atrakcji pozwalających zadbać o kondy-
cję ciała i ducha. 

termy Bania w Białce tatrzańskiej to kompleks 14 basenów 
oraz oferta sPa i wellnes. całość podzielona jest na stre-
fę cichą oraz głośną, dzięki czemu cała rodzina świetnie 
spędzi tam czas.  warto wiedzieć, że dobroczynne wła-
ściwości wód termalnych i zawartych w nich minerałów 
obniżają poziom stresu, działają relaksująco, poprawiają 
ciśnienie i przemianę materii, korzystnie wpływają na wy-
gląd skóry, przyspieszają rekonwalescencję, a oprócz tego 
gwarantują doskonałą zabawę! 

Gmina Bukowina Tatrzańska, ul. Długa 144, 34-530 Bukowina Tatrzańska 
18 20 772 02       gmina@ugbukowinatatrzanska.pl       GminaBukowinaTatrzanska, 
gminabukowina, #gminabukowinatatrzanska #morskieoko         ugbukowinatatrzanska.pl

Skorzystaj z wakacyjnej linii busów do Morskiego Oka 
- gminy Bukowina Tatrzańska, więcej informacji na naszej stronie.
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Terma Bukovina

Terma Bania

GRAJEWO MLEKIEM PŁYNĄCE 
Wydoić krowę, poznać Drogę Mleka, odwiedzić PRL-owski bar mleczny i świetnie się bawić 

– wpadnijcie  do Muzeum Mleka w Grajewie!

Łączy naukę z zabawą, jest nowoczesne, interaktywne, 
kolorowe, pełne niespodzianek. Nuda nam tu nie gro-
zi, bo co chwila jesteśmy zaskakiwani; a to prezentacją 
z multimedialnych tablic, a to mappingiem (ruchome 
obrazy świetlne), a to doświadczeniami w laboratorium. 

Można odwiedzić bar mleczny z cza-
sów PRL-u, poznać karierę mleka 

i ciekawostki z nim  związa-
ne, przenieść się do wiej-

skiej zagrody, a nawet… 
własnoręcznie wydoić 
krowę.   

Do tego dźwięki, ob-
razy, zagadki, gry 

multimedialne i zręcz-
nościowe, kartki z prze-

pisami (będą pożyteczną 
pamiątką), fragmenty kome-

dii polskich, filmy edukacyjne, 
teledyski dla najmłodszych 
(oczywiście z krówką lub 
mlekiem w roli głównej), 
spotkania, warsztaty. Do-
datkowo zwiedzający mogą 
otrzymać drobny upominek 
po rozwiązaniu quizu. Warto 
przyjechać do Grajewa, by odbyć 
tu niezwykłą podróż w czasie i prze-
strzeni z kroplą mleka w tle. To jedyne 
takie muzeum w Polsce. 

Muzeum zostało uhonorowane kilkoma nagrodami, 
m.in. Certyfikatem Specjalnym Polskiej Organizacji Tury-
stycznej za Najlepszy Produkt Turystyczny 2018 r.,  oraz 
otrzymało wyróżnienie podczas Gali  27. Edycji Europej-
skich Dni Dziedzictwa w 2019 r. za zaangażowanie w ich 
organizację.

Centrum Tradycji mleczarstwa – muzeum mleka w Grajewie 
ul. Konstytucji 3 Maja 36, 19-200 Grajewo, tel. 86 262-10-67

biuro@muzeummleka.pl,   www.muzeummleka.pl 
Muzeum jest czynne codziennie w godz. 1000-1800



Zagospodarowanie 
brZegów jeZior, 
rewitaliZacja miejskich 
parków oraZ promowanie 
postaci i dZiedZictwa  
mikołaja kopernika  
– to sposób olsZtyna 
na prZyciągnięcie turystów. 
nie tylko latem.
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Olsztyn 
Klimat, Który urzeKł KoperniKa

Olsztyn jest kameralnym miastem, które tętni życiem 
szczególnie w sezonie letnim. Pobudzający do refleksji 
gotycki klimat zamku i bazyliki na starówce zachęca-
ją do spacerów nad przepływającą przez śródmiejskie 
parki Łyną. Być może ta niepowtarzalna atmosfera 
zainspirowała najwybitniejszego mieszkańca miasta – 
Mikołaja Kopernika, który w olsztyńskim zamku zaczął 
pisać swe fundamentalne dzieło „O obrotach sfer nie-
bieskich”. Tego się nie dowiemy, ale możemy wykazać, 
że atrakcje Olsztyna (nowe i odnowione) mają wspól-
ny – naturalny – mianownik.

CENTRUM 
REKREACYJNO-SPORTOWE „UKIEL”
Świetnym przykładem świadomego wykorzystania 
potencjału miejsca jest inwestycja nad jeziorem Ukiel 
(Krzywym). Przed kilku laty wzdłuż jego brzegu powsta-
ły m.in. mola i pomosty, promenada, szlaki rowerowe 
i narciarskie, wypożyczalnie sprzętu sportowego, sezo-
nowe lodowisko, skatepark (zimą snowpark), całorocz-
na baza sportów wodnych, całoroczna hala do siatkówki 
plażowej i z salami do squasha, boiska do siatkówki i pla-
ce gier, parking, a także udogodnienia architektoniczne 
dla osób niepełnosprawnych. Co ważne, zastosowane 
rozwiązania uwzględniają specyfikę przyrodniczą miej-
sca – zachowano najcenniejszy drzewostan, zrobiono 
też nowe nasadzenia. Atutem kompleksu jest również 
bardzo dobra dostępność komunikacyjna – położenie 
w sąsiedztwie drogi krajowej nr 16 oraz bliska odległość 
do Dworca Zachodniego i centrum miasta.

PARK CENTRALNY
W 2014 r. w samym sercu Olsztyna, wzdłuż brzegu 
Łyny, na obszarze, który przez lata pozostawał za-

C I T Y  B R E A K
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Park Centralny Łyna

Panorama miasta

Jezioro Ukiel 

pomniany i zaniedbany, powstało miejsce wyjątko-
we. Obszar ten jest usytuowany pomiędzy ulicami 
22 Stycznia, Pieniężnego, Kościuszki, Niepodległości, 
Emilii Plater i Knosały. Park Centralny, bo taką nazwę 
nosi ta 13-hektarowa oaza zieleni, w niezwykle efek-
towny sposób odmienił wygląd śródmieścia. 
Znajdują się tam m.in. fontanna z zadaszoną sce-
ną, półokrągły podest, miniamfiteatr, ścieżki rowe-
rowe i spacerowe, kładki na Łynie, altany, system 
oświetleniowy, wiele miejsc siedzących, obiekty 
sportowe i oczywiście mnóstwo zieleni. Park jest 
jednym z najczęściej odwiedzanych miejsc w mie-
ście – zarówno przez olsztynian, jak i przyjezdnych. 
Malowniczą ścieżką spacerowo-rowerową można 
się z niego przespacerować do pobliskiego parku 
Podzamcze.

PLANETARIUM
Olsztyńskie Planetarium Astronomiczne otwarto 19 
lutego 1973 r. – w 500. rocznicę urodzin Mikołaja 
Kopernika. Główną formą jego działalności jest pre-
zentacja programów astronomicznych, które corocz-
nie ogląda kilkadziesiąt tysięcy widzów. Od wiosny 
2012 r. placówka zaprasza na pokazy w systemie full 
dome. To nowoczesny cyfrowy system projekcyjny, 
który pozwala widzowi na symboliczne opuszczenie 
Ziemi i odbycie wirtualnej podróży kosmicznej, pod-
czas której np. można z bliska obejrzeć powierzch-
nię Księżyca, przelecieć przez pierścienie Saturna 

albo wylądować na Tytanie. Wśród nowoczesnych 
narzędzi edukacyjnych planetarium jest również spe-
cjalistyczny „astrobus”, który umożliwia organizację 
lekcji astronomii w terenie. Perełką architektoniczną 
miasta jest Obserwatorium Astronomiczne, które 
otwarto w 1979 r. w zaadaptowanej wieży ciśnień, 
zbudowanej w 1897 r. na wzgórzu Świętego Andrze-
ja przy ul. Żołnierskiej.

ZAMEK
Najstarsza budowla w mieście. Wzniesiono ją w dru-
giej połowie XIV w. Najwybitniejszym mieszkańcem 
zamku był Mikołaj Kopernik, który rezydował tu w la-
tach 1516-1519 i 1520-1521, pełniąc funkcję admini-
stratora dóbr kapituły warmińskiej. Tu właśnie skon-
struował swoją słynną tablicę astronomiczną służącą 
do wyznaczania równonocy wiosennej. Ten unikalny 
eksponat, jedyne na świecie narzędzie wykonane 
ręką, która „wstrzymała Słońce”, wciąż można po-
dziwiać w zamkowym krużganku. Obecnie w zamku 
mieści się Muzeum Warmii i Mazur.

Od kilku lat turyści goszczący w olsztyńskich obiektach 
noclegowych mogą skorzystać ze zniżek, m.in. do CRS 
„Ukiel” i planetarium oraz na basen „Aquasfera” oraz 
licznych punktów usługowych i gastronomicznych – 
a to dzięki miejskiej akcji promocyjnej „Visit Olsztyn. 
Nocujesz – zyskujesz!”, w której bierze udział ponad 
20 hoteli i pensjonatów.
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Płock najlePszy na city break 
Piękne zabytki z ciekawą historią, koncerty na świeżym Powietrzu, relaks  
na Plaży i wsPaniałe widoki. czy można to wszystko Połączyć w Parę dni? 

w Płocku jak najbardziej! 

MAGAZYN ŚWIAT PODRÓŻE I KULTURA  

Historyczna stolica Mazowsza ulokowana na wysokim nadwi-
ślańskim brzegu słynie z licznych atrakcji. A wakacje to czas 
szczególny, bo większość z nich jest za darmo! Wystarczy po-
jawić się już czwartek, zostawić bagaże w hotelu i udać się 
na starówkę. 

StAry rynek rozbrzmieWA muzyką
W każdy wakacyjny czwartek o godz. 1800 artyści współpracu-
jący z Płocką orkiestrą Symfoniczn prezentują serię bezpłat-
nych koncertów na małej scenie płockiej starówki. zadbano 
o to, by repertuar był bardzo urozmaicony. usłyszycie utwory 
muzyki filmowej, jazzowej, folkowej czy inspirowane afrykań-
skim bluesem. Po koncercie warto się udać na spacer. Poleca-
my tutejsze bulwary wiślane i wyjątkowe w skali kraju molo 
na Wiśle zakończone klimatyczną kawiarnią oraz zabytkowy 
most, który szczególnie atrakcyjnie prezentuje się wieczorem, 
kiedy włączone jest jego kolorowe oświetlenie.

Cenne zAbytki i Piękne Widoki
Spośród nadwiślańskich miast Płock wyróżnia wyjątkowo 
malownicze położenie na stromej skarpie, zwanej Wzgórzem 
tumskim. Stąd rozciąga się jeden z najpiękniejszych widoków 
na mazowszu. tysiącletni Płock był niegdyś stolicą regionu, 
a przez ponad pół wieku stolicą państwa. Stare miasto pełne 
jest pięknych miejsc, które od lat przyciągają turystów – za-
mek książęcy, bazylika katedralna, muzeum mazowieckie czy 
ratusz z XiX wieku. z jego wieży zegarowej dwa razy dziennie, 
w południe oraz o godz. 1800, wygrywany jest hejnał. o 1200 
można zobaczyć scenę pasowania na rycerza przyszłego 
władcy Polski, bolesława krzywoustego, przez jego ojca Wła-
dysława Hermana. Płockie atrakcje nie ograniczają się jednak 
tylko do jego starówki. nie zapomnijcie zajrzeć do zoo czy 
wybrać się na rejs statkiem po Wiśle. zwiedzanie miasta warto 
zaplanować z lokalnym przewodnikiem, o którego zapytajcie 
w pobliskiej it.

SPACery temAtyCzne
W wakacyjne weekendy Płocka Lokalna organizacja tury-
styczna organizuje bezpłatne spacery z przewodnikiem, który 
odkryje przed Wami tajemnice miasta. Wycieczki pod hasłem 
„odkryj z nami Płock” startują w południe na Starym rynku, 
przy fontannie „Afrodyta”. każdy uczestnik otrzyma Płocki 
Paszport turystyczny – miniprzewodnik po Płocku. Wśród spa-
cerów tematycznych znajdą się m.in. Średniowieczny Płock, 
znane Płocczanki czy katedra kościoła Starokatolickiego ma-
riawitów. dowiecie się też, jakie filmy tutaj powstały i gdzie 
stoczono walki podczas obrony Płocka w 1920 roku, za które 
Płock otrzymał z rąk marszałka Józefa Piłsudskiego krzyż Wa-
lecznych. 

PłoCkA PLAżA 
Pobyt w Płocku najlepiej zwieńczyć wypoczynkiem na plaży 
usytuowanej u stóp płockiej skarpy. niestety większość kon-
certów, które odbywają się tu co roku, zostało odwołanych, 
mimo to atrakcji na pewno Wam nie zabraknie. Alternatywą 
jest zalew Sobótka – prawdziwy unikat z jeziorkiem powsta-
łym w starorzeczu – miejskie kąpielisko z plażą oraz zjeżdżal-
nią Anakonda, gdzie wypożyczycie leżaki, zagracie w badmin-
tona lub udacie się na przejażdżkę rowerem wodnym. Szkoda 
już wracać do domu? zaplanujcie więc kolejny przyjazd do 
Płocka już we wrześniu. W dniach 25-27 po raz piąty odbędzie 
się akcja „Płock z pół ceny”. Przez trzy dni wybrane muzea, ga-
lerie, restauracje, kawiarnie i centra rozrywki obniżają swoje 
ceny o połowę. Czy trzeba Was bardziej zachęcać?

C I T Y  B R E A K
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Uroki Gołdapi
Gołdap to miasto zdroweGo i spokojneGo życia. malowniczo 
położone wśród lasów i jezior jest jedynym na warmii i mazurach 
uzdrowiskiem i miastem o najczystszym powietrzu w polsce. 
można tu wypoczywać latem i zimą.

49MAGAZYN ŚWIAT PODRÓŻE I KULTURA  

 

Centrum Gołdapi leży zaledwie cztery kilometry od 
przejścia granicznego z Rosją i czterdzieści kilometrów 
od Litwy. Pobliskie lasy są doskonałym miejscem do 
spacerów i wypraw rowerowych, a jezioro do wędko-
wania. Miasto należy do elitarnego międzynarodowe-
go stowarzyszenia Cittaslow, o którym mówi się, że 
zrzesza miasta o dobrej jakości życia. Promuje ono po-
wrót do natury i tradycji oraz zrównoważony rozwój. 
Idee Cittaslow zakładają także wykorzystywanie no-
woczesnych technologii, tak aby spokojne tempo życia 
nie stało w sprzeczności z przemyślanym rozwojem. 

Zdrój prZy granicy 
Gołdap znana jest nie tylko z najczystszego w Pol-
sce powietrza, ale też z borowin, wód mineralnych 
i leczniczych. W dzielnicy uzdrowiskowej działają 
czwarte co do wielkości w Polsce Mazurskie Tężnie 
Solankowe o długości 220 i wysokości ośmiu me-
trów oraz nowoczesna pijalnia wód mineralnych 
i leczniczych z grotą solną. Doprowadzona do 
tężni woda wydobywana jest z głębokości ponad 
sześciuset metrów, a potem spływa po gałązkach 
tarniny i wytwarza wokół specyficzny mikroklimat 

o dużej zawartości jodu, bromu, magnezu, 
wapnia, potasu, sodu i fluoru. Kuracje w tęż-
niach przynoszą ulgę w schorzeniach reuma-
tycznych, po urazach ortopedycznych, przy 
problemach kardiologicznych, nadciśnieniu 
oraz chorobach układu oddechowego. Dzia-
łają też zbawiennie na układy nerwowy i tra-
wienny oraz choroby kobiece. Obok, w Parku 
Zdrojowym, znajdują się alejki spacerowe, no-
woczesny plac zabaw, a także pole do minigol-
fa, ścieżki rowerowe i molo na jeziorze. 



Na spotkaNie z żubrem i piramidą 
Atrakcją pobliskiej Puszczy Boreckiej są żubry, które 
można podziwiać i fotografować, podobnie jak set-
ki innych dzikich zwierząt podczas organizowanych 
tam bezkrwawych safari. Cierpliwi będą nagrodzeni 
spotkaniem z wilkiem, łosiem, a może nawet z rysiem. 
Z kolei we wsi Rapa znajduje się XIX-wieczny grobo-
wiec rodu von Fahrenheid w kształcie egipskiej pirami-
dy, a w miejscowości Stańczyki możemy wspiąć się na 
szczyt najwyższych w Polsce monumentalnych mostów 
zwanych Akweduktami Puszczy Romnickiej. Zbudo-
wane w latach 1917–1918 mają 180 m długości i do 
36,5 m wysokości. To atrakcja turystyczna znana w ca-
łej Polsce, która przyciąga m.in. miłośników skoków na 
bungie. Miłośnicy tajemnic powinni zaś udać się na wy-
prawę do naszpikowanego bunkrami z czasów II wojny 
światowej Lasu Kumiecie. Z kolei smakosze mają moż-
liwość spróbować wyjątkowych miodów od tutejszych 
pszczelarzy, które pochodzą z pasiek zlokalizowanych 
w dzikich ostępach. Przy odrobinie szczęścia można tra-
fić na rzadko spotykany miód ze spadzi iglastej, który 
jest dużo mniej słodki od nektarowego. Ci natomiast, 
którzy lubią zjeść do syta, powinni spróbować kartaczy 
– regionalnej potrawy z pogranicza polsko-litewskiego.

atrakcje piękNej Góry 
Oprócz walorów uzdrowiskowych i krajobrazowych 
Gołdap ma doskonałe warunki do wypoczynku przez 

cały rok. Zimą w sąsiedztwie Parku Zdrojowego dzia-
łają oświetlone trasy do narciarstwa biegowego, 
a na Pięknej Górze narciarze mają do dyspozycji dwa 
kilometry sztucznie naśnieżanych i oświetlonych tras 
zjazdowych. Na szczycie działa też unikalna kawiar-
nia obrotowa. Można więc tu wypoczywać przez 
cały roku. 

Centrum Informacji Turystycznej
Adres: plac Zwycięstwa 16, 19-500 Gołdap

Godziny otwarcia: 900–1700

Telefon: + 48 87 615 20 90
uzdrowiskogoldap.pl
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https://uzdrowiskogoldap.pl/
http://www.ubz.pl/pl/
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Malownicza miejscowość w województwie małopol-
skim to świetny kierunek dla miłośników przyrody, 
rodzin z dziećmi oraz lubiących aktywny wypoczynek. 
Rabka-Zdrój stanowi znakomitą bazę wypadową w Be-
skid Wyspowy, Gorce i Pasmo Babiogórskie. Ponadto 
znajduje się tu wiele szlaków turystycznych, przyrod-
niczych i kulturowych przebiegających przez miasto 
i okolicę. 

Zabawa dla małych i dużych
Najbardziej znane polskie uzdrowisko dla dzieci od 
lat wkłada ogrom pracy w przywracanie najmłodszym 
zdrowia i radości życia. Dzięki temu w 1996 roku Rab-
ka-Zdrój otrzymała zaszczytny tytuł „Miasto Dzieci 
Świata”. Wiele tutejszych atrakcji powstało specjalnie 
z myślą o nich. Do jednej z najciekawszych bez wątpie-
nia należy Rabkoland – Rodzinny Park Rozrywki z karu-

zelami, gokartami, kolejką górską i kołem młyńskim. 
Emocji na pewno dostarczy też wizyta w Rabczańskim 
Parku Linowym. Kilka tras o zróżnicowanym stopniu 
trudności to doskonała rozrywka dla całej rodziny. 
Piękne widoki i ciekawie zaprojektowana trasa dostar-
czy niesamowitych przeżyć zarówno dzieciom, jak i do-
rosłym.

Rabka na ZdRowie
Rabka specjalizuje się w leczeniu chorób układu odde-
chowego i krążenia, alergii, schorzeń reumatycznych 
i nerwic. W licznych sanatoriach i szpitalach uzdrowi-
skowych kuracjusze korzystają z terapeutycznych do-
brodziejstw kąpieli oraz inhalacji solankowych, a także 
zabiegów SPA. 

Sercem miasta jest Park Zdrojowy – doskonałe miejsce 

RABKA-ZDRój KojARZoNA jESt PRZEDE WSZyStKiM ZE ZNANyM uZDRoWiSKiEM  
NA PołuDNiu PoLSKi. PRZyciąGA tuRyStóW WyjątKoWyM MiKRoKLiMAtEM

i LEcZNicZyMi SoLANKAMi, ALE to NiE tyLKo jEDyNE jEj AtRAKcjE. 

na relaks. to tutaj, w pobliżu źródła „Helena”, znajduje 
się ogólnodostępna tężnia solankowa, a także pijalnia 
wód mineralnych. Wędrując wśród alejek parku, moż-
na podziwiać aż 10 ogrodów tematycznych. Lubiący 
aktywny wypoczynek docenią możliwość skorzystania 
z urządzeń sportowych, kortów tenisowych, boisk do 
siatkówki plażowej czy skateparku. 

TRochę hisToRii i sZcZęścia
Skanseny, kościoły, zabytkowe wille – Rabka wypełnio-
na jest pięknymi miejscami związanymi z jej kulturą i hi-
storią. Wśród wielu obiektów wartych odwiedzenia na 
uwagę zasługuje Muzeum Górali i Zbójników mieszczą-
ce się w zabytkowej chałupie góralskiej. Multimedial-
na, interaktywna wystawa pozwala zorientować się, 
jak dawniej radzono sobie z codziennymi obowiązka-
mi. Dzieci mogą też wejść w świat zbójników, których 
zadaniem będzie odkrycie skarbów.

czy zwykły spacer deptakiem też może być atrakcją? 
W Rabce – tak. A to wszystko za sprawą fontanny z fi-
gurami siedmiu słoni, które szybko stały się ulubieńcami 
odwiedzających Rabkę maluchów. Słonie mają za zada-
nie przynosić szczęście, co symbolizują ich uniesione do 
góry trąby. Wieczorami fontanna nabiera nowego cha-
rakteru podczas widowiska „woda-światło-dźwięk”.

Teatr Lalek Rabcio – Rabka–Zdrój

Muzeum im. Władysława Orkana – Rabka-Zdrój

Skansen Taboru Kolejowego w Chabówce

Rodzinny Park Rozrywki - Rabkoland

Urząd Miejski w Rabce-Zdroju
ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka-Zdrój 

tel. 18 26 92 000, faks. 18 26 77 700
www.rabka.pl

P o  z d r o w i e  i  u r o d ę

Rabka-ZdRój  pełna naturalnych 
bogactw

AGNiESZKA ZAWiStoWSKA



Relaks, pRzygoda, spoRt, boRowiny, piękne widoki, 
CzeRwony kaptuRek  –  wszystko to w seRCu beskidu Śląskiego.    
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USTROŃ 
NA LATO

Ustroń jest magnesem dla turystów i kuracju-
szy z całej Europy, a nawet i świata. Dość wspo-
mnieć, że właśnie tu odchudzał się szejk z Arabii 
Saudyjskiej. Łagodny klimat, malownicze górskie 
pejzaże, rozbudowana infrastruktura i nowocze-
sna baza lecznicza sprawiają, że to idealne miej-
sce na wakacje. Jego zdrowotnym bogactwem 
są źródła wody żelazistej oraz pokłady borowiny, 
które wspomagają leczenie kardiologiczne, on-
kologiczne, rehabilitację narządów ruchu, zaś jod 
i brom niwelują problemy dróg oddechowych. 
Tutejsze gabinety odnowy biologicznej i spa są 
kołem ratunkowym dla zmęczonych, zestreso-
wanych i tych, którzy mają za dużo kilogramów 

albo za mało sił witalnych. Odzyskaniu energii 
sprzyja aktywny wypoczynek. Miasto i jego okoli-
ce poprzecinane są licznymi szlakami, m.in. czer-
wonym (część Głównego Szlaku Beskidzkiego) 
z Ustronia przez Równicę na Czantorię. Na miło-
śników dwóch kółek czeka kilka ciekawych tras, 
np. międzynarodowy szlak Greenways Kraków – 
Morawy – Wiedeń i pętla rowerowa Euroregionu 
Śląsk Cieszyński. Sporą dawkę adrenaliny i zaba-
wy oferują parki linowe i całoroczne tory sanecz-
kowe. A do tego wydarzenia kulturalne, muzea, 
stare budowle, zabytkowe kościoły i regionalna 
kuchnia. Atrakcji co niemiara! Jedną z nich jest 
kolej krzesełkowa na Czantorię. Po 8-minutowej 

podróży można podziwiać panoramę beskidzką, 
potem wejść na wieżę widokową, odpocząć na 
największej w Polsce górskiej plaży z leżakami, 
podążać dalej szlakiem albo zjechać do Ustronia.  

Warto skorzystać z licznych szlaków spacero-
wych oraz stref sportu i rekreacji, przejść się po 
bulwarach wiślanych, po Parku Kuracyjnym i Par-
ku Zdrojowym, odwiedzić pijalnię wód, zajrzeć 
do którejś z kawiarni lub restauracji, by delekto-

wać się tutejszymi smakołykami i niespieszną at-
mosferą. Wspaniałym miejscem na wypoczynek 
w naturalnej scenerii i edukację przyrodniczą jest 
Leśny Park Niespodzianek. Są tu piękne miejsca 
widokowe i malownicze ścieżki, na których zo-
baczymy jelenie, sarny, dziki, muflony, bażanty, 
żubry i dzikie ptaki drapieżne. A dla dzieci plac 
zabaw i bajkowa aleja z ruchomymi postaciami 
Czerwonego Kapturka, Bolka i Lolka, Kota w Bu-
tach.  

ALiNA W
OźNiAk
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Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz  Rolny na rzecz  Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestują-
ca w  obszary wiejskie”. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej 
w  ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w  ramach inicjatywy LEADER”  
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne 
wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Instytucja Zarządzająca – Minister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

P o  z d r o w i e  i  u r o d ę
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Podbabiogórze 
aktywnie i na luzie
Jeśli ktoś szuka ciekawej propozycji na krótszy lub dłuższy wypoczynek, 
w jakimś nieodległym miejscu w górach, do którego łatwo dotrzeć i znaleźć tam 
spokojną i bezpieczną przystań, w otoczeniu niezwykłej przyrody, z pięknymi 
krajobrazami, z różnorodnymi możliwościami uprawiania mniej lub bardziej 
zaawansowanej turystyki aktywnej, z barwnym i interesującym dziedzictwem 
kulturowym, to o każdej porze roku dobrym wyborem będzie Podbabiogórze.

57MAGAZYN ŚWIAT PODRÓŻE I KULTURA  

 

Warto tu przyjechać, bo jest to ta część gór, która nie 
została jeszcze zawłaszczona przez turystykę masową. 
Odpoczywając od miejskiego zgiełku lub gwaru tury-
stycznych molochów i hałaśliwych kurortów, do woli 
można czerpać z bogactw miejscowej natury. Zatrzymu-
jąc się tu na dłużej, łatwo zorganizować sobie wycieczki 
do nieodległych, a będących na Liście Światowego Dzie-
dzictwa UNESCO: Krakowa, Wieliczki i Bochni (średnio-
wieczne kopalnie soli), Oświęcimia, Dębna (drewniany 
kościół w stylu gotyckim) oraz Kalwarii Zebrzydowskiej, 
znanego ośrodka pielgrzymkowego nieopodal Wado-
wic. Jednodniowe wypady z Podbabiogórza można za-

planować też np. do Zakopanego, czy szerzej, w Tatry, 
albo w Pieniny na spływ Dunajcem. Nietrudno także 
eksplorować stąd sąsiednią Słowację, zwłaszcza tereny 
po południowej stronie Babiej Góry. Do Oravskiej Polho-
ry z Zawoi można dotrzeć pieszo szlakami turystycznymi 
lub rowerem transgraniczną trasą górską.

Podbabiogórze, leżące u północnych podnóży Babiej 
Góry, najwyższego szczytu polskich Beskidów nazy-
wanego ich królową, administracyjnie wpisuje się 
w obszar powiatu suskiego, a geograficznie wciśnięte 
jest między Podhale i polską Orawę od południowe-

go wschodu, Słowację od południa oraz Żywiecczyznę 
z zachodu. Tu stykają się ze sobą trzy części Beskidów: 
Żywiecki, Makowski i Mały. Powiat suski – Podbabiogó-
rze, jest więc obszarem typowo górskim, a tworzy go 9 
gmin – dwa miasta: Sucha Beskidzka, która jest stolicą 
i głównym ośrodkiem powiatu, oraz Jordanów, jedna 
gmina miejsko-wiejska: Maków Podhalański, i sześć 
gmin wiejskich: Budzów, Bystra-Sidzina, Jordanów, 
Stryszawa, Zawoja, Zembrzyce. W skład położonego 
w południowej Małopolsce powiatu wchodzi łącznie 
37 miejscowości, z których każda ma swój urok i swoje 
atrakcje.  

JANUSZ KOCIOŁEK

O wschodzie słońca na Babiej Górze, fot. Michał Sośnicki

Uporny Potok w Stryszawie, fot. Janusz Kociołek



Najmniejsze województwo w Polsce, należy do najbardziej intrygujących i wyjątkowych turystycznie 
regionów. Tylko tutaj można dowiedzieć się, skąd swoją nazwę wziął... prysznic, w górskim schronisku 
spotkać się ze zwyczajem obcinania krawatów zbyt eleganckim piechurom, stanąć na szczycie krateru 
wulkanu sprzed 27 milionów lat, przepłynąć kajakiem przez „opolską Amazonkę”.  Zachwycić się perełkami 
drewnianej architektury sakralnej i poznać legendę Oleskiej Róży albo zobaczyć największą kolekcję 
gazomierzy w Europie czy wydmy bez wyprawy nad morze! To tylko niewielka część nieoczywistych  
i ekscytujących atrakcji Opolszczyzny, która ma w zanadrzu wiele fascynujących miejsc. Warto zaplanować 
sobie przynajmniej kilka weekendów, by poznać ich jak najwięcej!

 

Na OpOlszczyzNę w góry? 
Najdalej na wschód wysunięty fragment Sudetów – Góry 
Opawskie to jedyne tereny górzyste w województwie 
opolskim. Pogranicze między Polską a Czechami oferuje 
przyjazne szlaki piesze, w sam raz dla początkujących. Do 
wyboru jest sześć kilkukilometrowych tras, z których więk-
szość prowadzi na masyw Biskupiej Kopy (891 m n.p.m.) 
z zabytkową 18-metrową wieżą widokową. Można z niej 
podziwiać panoramę Sudetów, a przy dobrej pogodzie 
dostrzec nawet Wrocław czy Karkonosze ze Śnieżką! War-
to zajrzeć do pobliskiego schroniska o prawie 100-letniej 
historii, gdzie tradycją jest obcinanie krawatów (?!) tury-
stom i wieszanie ich na głównej sali!

sOlaNka i pryszNic w głuchOłazach
Jako przyczółek do górskich wypraw warto wybrać Głu-
chołazy, malowniczo położone miasteczko o wyjątkowej 
historii. To tutaj działał Vincent Priessnitz, jeden z pre-
kursorów wodolecznictwa, od którego nazwiska w języ-
ku polskim nazywamy prysznic. Prężny niegdyś ośrodek 
wodolecznictwa, który ściągał w XIX w. tłumy kuracjuszy, 
nadal jest popularną miejscowością letniskową. Turyści 
spragnieni uzdrowiskowej atmosfery odpoczną w parku 
zdrojowym oraz w jednej z najwyższych tężni solanko-
wych w Polsce, usadowionej w modrzewiowej wieży wi-

dokowej. Podobno godzina wdychania solanki to jak trzy 
dni kontaktu z morską bryzą!

góra św. aNNy – pOmNik histOrii, 
saNktuarium i geOpark w jedNym
Niewiele jest w Polsce terenów, gdzie walory przyrodni-
cze i kulturowe splatają się ze sobą, tworząc tak niepo-
wtarzalny krajobraz. Nazwa góry nawiązuje do patronki 
klasztoru będącego celem pielgrzymek. Oprócz sanktu-
arium i ogrodu klasztornego o powierzchni ponad 5 ty-
sięcy hektarów na Górze św. Anny znajduje się jeden z 
najbardziej znanych pomników na Śląsku, a przy tym 
główne miejsce uroczystości poświęconych powstaniom 
śląskim. Z historią trzech zrywów powstańczych można 
zapoznać się w poświęconym im Muzeum, znajdującym 
się w miejscowości Góra św. Anny. Jedną z atrakcji jest 
multimedialny spektakl historyczny, w sobotę wstęp do 
obiektu jest bezpłatny. To miejsce jest niezwykłe nie tylko 
pod względem historycznym, ma też wyjątkowe walory 
przyrodniczo-krajobrazowe. Klasztor stoi na wierzchołku 
stromej góry, przypominającej kształtem stożek wulkanu. 
27 mln lat temu na tym terenie powstał wulkan, do dzisiaj 
zachował się fragment jego krateru. Obecnie utworzono 
tu Geopark Krajowy z ciekawą ścieżką edukacyjno-przy-
rodniczą.
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OPOLSKIE!
ODKRYJ NIEODKRYTE! Góra św. AnnyTężnia solankowa w Głuchołazach

Góry Opawskie
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zielONe płuca OpOlszczyzNy
W Stobrawskim Parku Krajobrazowym można poczuć 
się jak nad Morzem Bałtyckim. Występują tu wydmy 
mające nawet 20 m wysokości. Pośród charaktery-
stycznych borów sosnowych rosną rzadkie i chronione 
gatunki roślin, a wspaniały mikroklimat jest wykorzy-
stywany od dawna. W  miejscowości Pokój w XIX w.  
powstało uzdrowisko. Nadal można znaleźć tu śla-
dy świetności zabytkowego parku, składającego się 
z ogrodów barokowego, francuskiego i angielskiego,  
np. mitologiczne posągi czy słynnego, żeliwnego „śpią-
cego” lwa Teodora Kalidego.

krapkOwice butami stOjĄ!
To jedyne miasto w Polsce, które można zwiedzać... oglą-
dając buty! Powstał tu Obuwniczy Szlak gminy Krap-
kowice. Pomniki w formie odlewów różnego rodzaju 
obuwia z brązu zostały usytuowane w atrakcyjnych 
i ważnych historycznie miejscach. By uzyskać więcej in-
formacji, wystarczy zeskanować kod QR umieszczony na 
odlewach.  Miejscowe Zakłady Przemysłu Skórzanego 
„Otmęt”, a przed wojną także słynna „Bata”, przez wiele 
lat były potentatem w branży obuwniczej, a but z Krap-
kowic stał sie symbolem jakości i trwałości. Tempel, pe-
poż, laciek – co kryje się za tymi intrygującymi nazwami? 
Warto sprawdzić w Krapkowicach!

z histOriĄ Na ty w kędzierzyNie-kOźlu
Kędzierzyn-Koźle to pozycja obowiązkowa dla fanów hi-
storii, militariów oraz zabytków techniki. Twierdza Koźle 
z XVIII-XIX w. była ważnym strategicznie umocnieniem 
w czasach Fryderyka II. Obecnie co roku organizowane 
są tu Dni Twierdzy, w zabytkowej baszcie gotyckiego 

zamku funkcjonuje Muzeum Ziemi Kozielskiej, a w pod-
ziemiach można oglądać eksponaty archeologiczne oraz 
etnograficzne. W mieście nie brakuje również śladów II 
wojny światowej. Wśród nich wyróżnia się monumen-
talna budowla ze zbrojonego betonu, wzniesiona przez 
więźniów pobliskich obozów, która miała chronić za-
kłady OHW Blechhammer przed bombardowaniami 15. 
Armii Powietrznej USAAF. Na finał zwiedzania warto zo-
stawić sobie „Syfon Kłodnicki” – ewenement wśród za-
bytków techniki w Europie, a potem zajrzeć do dzielnicy 
Sławięcice, by pospacerować w jednym z największych 
parków na terenie Opolszczyzny. To fragment kompleksu 
nieistniejącego już zamku. Zachowały się: barokowy pa-
wilon ogrodowy (zwany Belwederem), dom ogrodnika, 
a przed wszystkim unikatowe drzewa na interaktywnej 
ścieżce przyrodniczo-edukacyjnej.

 

kajakOwa przygOda
Mała Panew, Stobrawa i jej lewy dopływ – Budkowiczan-
ka oferują kajakarzom nie tylko możliwość aktywności 
na świeżym powietrzu, ale też unikatowe walory przy-
rodnicze. Budkowiczanka przepływa przez pola, łąki 
i lasy, gdzie można zobaczyć sarny i usłyszeć śpiew pta-
ków. W Zagwiździu warto zrobić przerwę na zwiedzenie 
Regionalnej Sali Muzealnej – dawnej Huty Kluczborskiej. 
Mała Panew z kolei jako jedna z nielicznych rzek w Pol-
sce zachowała swój naturalny charakter. Bogata szata 
roślinna i liczne gatunki zwierząt tworzą niezwykłą opra-
wę wypraw kajakowych, zarówno dla początkujących, 
jak i zaawansowanych. Malownicza trasa z zakolami i 
starorzeczami to niejedyny atut tych terenów. Turyści na 
wyciągnięcie ręki mają także: czynne wykopaliska paleon-
tologiczne na terenie Juraparku Krasiejów, najstarszy wi-
szący most żelazny w Europie, kompleks rekreacyjno-wy-
poczynkowy „Zatoka” w Grodźcu, piękne lasy ze świetnie 
wyznaczonymi ścieżkami rowerowymi i wiele innych.
 
Na szlaku architektONiczNegO 
feNOmeNu drewNiaNych kOściółków
W promieniu kilkunastu kilometrów można tu znaleźć 
kilkadziesiąt niepowtarzalnych świątyń, pachnących 
drewnem i historią. PTTK Opole stworzył odznakę ko-
larską „Szlakami drewnianych kościołów Opolszczyzny”, 
czyli zwiedzanie zabytków w trzech powiatach można 
połączyć z aktywnością sportową. W podoleskim Gro-
dzisku pyszni się np. kościółek św. Rocha, który powstał  
w XVIII w. jako świątynia wotywna w podziękowaniu 
za ochronę przed zarazą. W okolicy zachowało się wiele 
drewnianych kościółków – filii dużych parafii. Ich wyjątko-
wość polega na tym, że technika wykonania (w konstruk-
cji zrębowej, bez użycia gwoździ) i wygląd nie zmieniły się 
w ciągu trzech stuleci. W wielu zachowało się oryginal-
ne wyposażenie. Najstarszym zabytkiem sztuki gotyckiej  
jest ołtarz główny w formie tryptyku w Bąkowie k. Klucz-
borka z 1370 roku! Podobnych sakralnych obiektów, 
w tym także ewangelickich, jest w powiecie kluczborskim 
ponad 20. 

Oleska róża zaklęta w drewNie
Przemierzając szlak drewnianych zabytków, warto za-
trzymać się w Oleśnie, o którym pierwsze wzmianki 
pochodzą z XIII w. Z tutejszym kościołem św. Anny 
wiąże się legenda. W miejscu, gdzie powstała świą-
tynia, rosła sosna, na której księżna Jadwiga, żona 
Henryka Brodatego i późniejsza święta, zawiesiła wi-
zerunek św. Anny. Wokół cudownej sosny, której pień 
nadal podtrzymuje ołtarz, powstał kościół, przez wieki 
rozbudowywany o dodatkowe kaplice. Świątynia zo-
stała przekształcona w kunsztowną budowlę, przypo-
minającą kształtem widniejącą w herbie Olesna różę, 
a także monstrancję i gwiazdę. Legendy o cudownym 
wpływie modlitwy do oleskiej św. Anny przyciągały 
wielu pątników.  

pOlskie carcassONe
W tej nazwie nie ma cienia przesady, otaczające miasto 
oryginalne mury oraz sama zabudowa i układ staro-
miejski Paczkowa tworzą niesamowitą atmosferę śre-
dniowiecznego miasteczka warownego. Miłośnicy na-
uki i techniki znajdą tu także nie lada gratkę – Muzeum 
Gazownictwa urządzone w dawnej gazowni miejskiej, 
które posiada największą w Europie kolekcję gazomie-
rzy. Z kolei Metamuzeum Motoryzacji w odrestauro-
wanej stodole zgromadziło kolekcję zabytkowych aut 
i motocykli, a także ponad 30 stanowisk z interaktyw-
nymi doświadczeniami. 
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Kędzierzyn-Koźle 
mury obronne

Park w Pokoju

Kajaki na Małej Panwi Muzeum Gazownictwa 
w Paczkowie

Obuwniczy szlak – Krapkowice

Kościół Wniebowzięcia NMP w Oleśnie



Sława to niewielkie, turyStyczne miaSteczko na Styku województw lubuSkiego, 
wielkopolSkiego i dolnośląSkiego, malowniczo położone nad brzegami jeziora 
SławSkiego. od wielu lat cieSzy Się Sławą kurortu i jeSt ulubionym miejScem wypoczynku 
mieSzkańców całego regionu. w tym Sezonie letnim na turyStów w Sławie czekają 
kolejne atrakcje, m.in. całkowicie nowa, 200-metrowa plaża miejSka wraz z promenadą.

NOWA PLAŻA 
NAD JEZIOREM SŁAWSKIM 

 

Jezioro Sławskie to największy akwen województwa lu-
buskiego (powierzchnia 854 ha), często nazywane jest 
Śląskim Morzem. Dzięki swoim rozmiarom oraz urozma-
iconej linii brzegowej jest doskonałym miejscem letnie-
go wypoczynku zarówno dla tych, którzy lubią spokojny 
kontakt z naturą, jak i dla tych, którzy wolny czas wolą 
spędzać w sposób aktywny. Akwen ten cechuje się także 
jednym z najdłuższych sezonów kąpielowych w Polsce. 
Można tu uprawiać żeglarstwo, wędkarstwo, popływać 
po jeziorze wypożyczonym sprzętem wodnym, opalać 
się na jednej z plaż, wybrać się na wycieczkę po okoli-
cach, wspiąć się na drewnianą wieżę widokową o wyso-
kości niemal 40 metrów lub poszaleć na desce w sław-
skim WakeParku. Bogata i ciekawa historia sprawiła, 
że w Sławie i pobliskich miejscowościach znajdują się 
liczne i wyjątkowe zabytki. Blisko połowę powierzchni 
gminy zajmują lasy, które są idealnym środowiskiem do 
uprawiania turystyki pieszej i rowerowej. Nad brzega-
mi jeziora znajduje się kilkadziesiąt różnych ośrodków 
wypoczynkowych, jedne zapewniają spokojny odpoczy-
nek, inne – bliskość atrakcji dla dużych i małych urlopo-
wiczów. Nad Jeziorem Sławskim każdy znajdzie miejsce 
idealne dla siebie. Władze lokalne nieustannie inwestują 

w rozwój gminy i infrastruktury turystycznej. Realizo-
wanych jest wiele projektów mających na celu poprawę 
zarówno codziennego życia mieszkańców, jak i komfor-
tu wypoczywających turystów. Najlepszym przykładem 
jest teren plaży miejskiej w Sławie. W ciągu ostatnich 
kilku lat poczyniono tu wiele inwestycji, dzięki którym 
miejsce to stało się jeszcze bardziej atrakcyjne. Pojawiły 
się m.in. nowe parasole trzcinowe, przebieralnie, ławki, 
nowe oświetlenie, a także wiele ton płukanego piasku.

Ostatnią inwestycją, którą ukończono w marcu tego 
roku, jest druga, całkowicie nowa, piaszczysta plaża 
o długości prawie 200 metrów wraz z kamienną prome-
nadą i 50-metrowym drewnianym pomostem. Powsta-
ły schody prowadzące na plażę oraz zejścia do wody, 
zagospodarowano także skarpy. Nawieziono wiele ton 
piasku i zainstalowano elementy małej architektury. 
Cała inwestycja kosztowała prawie 5 milionów złotych. 
Wszystko po to, aby latem było jeszcze więcej miejsca 
dla wypoczywających nad Jeziorem Sławskim.

W 2019 r. ruszyła kolejna inwestycja pn. „Rewaloryzacja 
Parku Miejskiego w Sławie”, w ramach której wymienia-

ne są nawierzchnie alejek parkowych, przeprowadzony jest 
remont części infrastruktury oraz dokonywane są nasadzenia 
i pielęgnacja zieleni. Zamontowany też zostanie monitoring, 
oświetlenie, tablice informacyjne oraz inne elementy małej 
architektury. Koszt tej inwestycji wyniesie ok. 3,6 miliona 
złotych, a jej zakończenie planowane jest w drugiej połowie 
2020 r.

Gości, turystów, sportowców przyciągają do Sławy także 
atrakcyjne, różnorodne wydarzenia, zarówno o charakterze 
sportowym, jak i kulturalnym. Do Sławy warto zajrzeć szcze-
gólnie w pierwszy weekend sierpnia, kiedy organizowane są 
„Dni Sławy – Lato bez Granic”. W tych dniach odbywają się 
liczne zawody sportowe, regaty żeglarskie, wernisaże. W so-
botnie popołudnie ulicami miasta przechodzi barwny koro-
wód – jedna z wizytówek „Lata bez granic”. Zwieńczeniem 
obchodów są występy kabaretowe i koncerty największych 
gwiazd, a na zakończenie – pokaz fajerwerków na plaży 
miejskiej. Liczba i różnorodność organizowanych tu imprez 
usatysfakcjonuje najbardziej wymagających turystów, a ma-
lownicze położenie miasta i urokliwy nastrój sprawią, że Ci, 
którzy raz zasmakują w Sławie, wrócą tutaj ponownie.
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Informacja turystyczna 
w Urzędzie Miejskim 
ul. H. Pobożnego 10 
tel. +48 68 355 83 23/24
e-mail: slawa@slawa.pl

Urząd Miejski w Sławie
ul. H. Pobożnego 10
tel. +48 68 355 83 10 
www.slawa.pl
www.fb.slawa.pl

W y p o c z y n e k  n a d  j e z i o r e m



i  jednym  z  największych w  Europie  jezior  lobeliowych  – 
przejrzystych i wyjątkowo wrażliwych na zanieczyszczenia. 

Warto  zrelaksować  się  nad  jeziorem  Lednik,  gdzie  czeka 
wiele atrakcji: strzeżone kąpielisko, piękna plaża, plac za-
baw, boisko do siatkówki, siłownia na świeżym powietrzu, 
wypożyczalnia  sprzętu  pływającego,  pomosty  dla  węd-
karzy  i szlaki rowerowe. Wilki morskie mogą udać się do 
miejscowości Bobięcino, gdzie mieści się szkoła żeglarska, 
a Tawerna–Przystań Żeglarska oferuje doskonale przyrzą-
dzone sielawy i dorsze. 

Miastko jest jednym z partnerów projektu „Kajakiem przez 
Pomorze”. Nie  lada atrakcją są tutejsze dwa szlaki  rzecz-
ne; Spokojną Brdę wybierają raczej początkujący kajakarze 
i rodziny, zaś zaawansowani płyną z rwącym nurtem dzi-
kiej Studnicy. Dla pierwszych relaks, dla drugich adrenali-
na, dla wszystkich – przygoda. 

MiaSTEczKo MiaSTKo
Jego historia sięga XiV w., jest urokliwe i przesycone wie-
lokulturowością,  mieszkają  w  nim  Kaszubi,  potomkowie  
Kresowiaków, Niemców, Ukraińców. centralny punkt sta-
nowi  kościół  NMP  Wspomożenia  Wiernych  z  początku 
XViii  w.  oraz  zrewitalizowany  park  z  fontanną.  ciekawe 
są  stare budynki:  ratusza,  sądu, poczty, młyna, wieży  ci-

śnień. Koniecznie zerknijcie na lipowy pomnik Rummela – 
tutejszego Janosika czy Robin Hooda (jak kto woli).  Jego 
imieniem  nazwano  też malowniczą  krainę  na  obrzeżach 
miasteczka. zielona przestrzeń z wiatami, leśną kapliczką, 
i  kryjówką  zbója  jest  propozycją  na  rodzinną  wycieczkę 
śladem tego, który zabierał bogatym, rozdawał biednym. 

Gmina kryje w sobie wiele klimatycznych miejsc, w których 
można  odkryć  historię,  zachwycić  się  pejzażami  i  dziką 
naturą, zobaczyć unikatowe zabytki, np. szachulcowe ko-
ścioły w Trzcinnie, Wałdowie i Miłocicach, średniowieczne 
grodziska, stare dworki, zabudowania folwarczne, cmen-
tarze i parki. Na gości czekają pensjonaty, zajazdy, miejsca 
biwakowe  i  świetne gospodarstwa  agroturystyczne. Ma-
lowniczo  i  swojsko. Walory przyrodnicze,  relaksująca 
atmosfera,  spotkania  z  kulturą  regionu,  atrakcje 
sportowe  i  pyszna  kuchnia  pozwolą  zresetować 
umysł i duszę turysty.

Niespieszna atmosfera, 
lasy, jeziora, piękno 
natury, unikatowe 
zabytki, spokojnie 
i bez tłumów 
podążających 
do modnych miejsc. 
Coś w sam raz na 
prawdziwy wypoczynek 
z dala od utartych dróg. 

W y p o c z y n e k  n a d  j e z i o r e m
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MIASTKO
SZLAKIEM JEZIOR I ZBÓJA

Miastko  to  jedna  z największych obszarowo gmin w Polsce.  Leży na  terenie 
województwa  pomorskiego,  w  powiecie  bytowskim.  Prawie  połowę  jej  po-
wierzchni zajmują lasy. To dobra wiadomość dla tych, którzy chcą prawdziwie 
odetchnąć, dla piechurów, rowerzystów, grzybiarzy. Leśne ostępy poprzecinane  
siecią dróżek, szlaków turystycznych i ścieżek edukacyjnych idealnie nadają się 
na aktywny wypoczynek. Tereny gminy obfitują  także w malownicze  łowiska 
zamieszkane m. in. przez węgorze, amury, leszcze, szczupaki, jesiotry, karpie. 
Wędkarze niechaj zatrzymają się nad jeziorem Lednik, które malowniczo rozpo-
ściera się na obrzeżach Miastka. cisza, las, woda i taakie ryby! 

BLiSKo NaTURy
Skarbami regionu są 3 rezerwaty przyrody, ponad 150 akwenów i aż 16 szla-
ków pieszych,  rowerowych o  łącznej długości 295 km.  Jednym z najbardziej 
popularnych jest  Bobięciński Pierścień, wiodący wokół brzegów jezior Bobię-
cińskiego Małego  i Wielkiego.  To drugie  jest największym  (524 ha) w Polsce 

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

tel. 59 857 07 00
promocja@um.miastko.pl, www.miastko.pl

a
LiN
a
 W
o
źN
ia
K



66

Pojezierze Drawskie 
nieoDkryty skarb natury

Zachwyca dziką przyrodą, urokliwymi wioskami i przyjazną atmosferą. Pojezierze Drawskie, 
perła Pomorza Zachodniego, pełne jest pięknych miejsc z wyjątkowym klimatem.  
Ten ustronny raj słynący z setek jezior i wspaniałych rezerwatów to idealne miejsce  
dla kajakarzy, żeglarzy, wędkarzy i spacerowiczów. 
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Pojezierze Drawskie uznawane jest za jeden z najbardziej ma-
lowniczych zakątków Polski. Nieskażona przyroda i urozma-
icony krajobraz zapewniają fantastyczny wypoczynek. Wizy-
tówką regionu są jeziora, często otoczone liściastym lasem,  
z wodą tak przejrzystą, że widać dno. W sumie jest ich prawie 
sześćset, więc jest w czym wybierać.  

Aktywnie i nA luzie
Największe pojezierze w województwie zachodniopomor-
skim oferuje wiele atrakcji. Zarówno jeziora, jak i rzeki, to 
doskonałe miejsce do uprawiania sportów wodnych oraz 
wędkowania. W całym regionie znajdziecie liczne przysta-
nie żeglarskie, ośrodki sportów wodnych i wypożyczalnie 
sprzętu.

Świetnym sposobem na poznanie Pojezierza Drawskiego są 
spływy kajakowe. Najlepszymi miejscami na ich rozpoczę-
cie są Czaplinek i Stare Drawsko. Co ciekawe, trasa wzdłuż 
Drawy była jedną z ulubionych Karola Wojtyły, dlatego zo-
stała nazwana jego imieniem. Z kolei amatorzy nurkowania 

docenią jeziora Drawsko i Siecino. W ich przejrzystych wo-
dach odkryjecie m.in. wraki łodzi, a także coraz rzadsze w 
Polsce raki szlachetne. Lubiący piesze i rowerowe wycieczki 
także nie będą rozczarowani. Jedne z najpiękniejszych tras 
znajdują się w Drawieńskim Parku Narodowym, w tym Szlak 
Szwajcarii Połczyńskiej (ok. 35 km). Park znany jest z boga-
tej fauny i flory. Zamieszkuje go ok. 160 gatunków ptaków 
wodnych i błotnych (m.in. bociany, kormorany i żurawie) 
oraz 40 gatunków ssaków, w tym bobry, wydry, jelenie, sar-
ny oraz dziki.  

NajceNNiejsZy fragmeNT Drawskiego
Sercem pojezierza jest Drawski Park Krajobrazowy. Znajduje się 
tu aż siedem rezerwatów, w tym zasługująca na szczególną 
uwagę Dolina Pięciu Jezior (otoczona wzgórzami porośnię-
tymi lasem bukowym) i Jezioro Prosino (siedlisko rzadkich 
gatunków ptaków wodnych i błotnych). Miłośnicy przyrody 
na pewno docenią też tutejsze szlaki turystyczne oraz ścieżki 
przyrodniczo-edukacyjne. Trasy wiodą wzdłuż rzek i potoków 
przez lasy, mokradła i torfowiska. Teren parku skrywa ok. 300 

pomników przyrody. I nie zapominajmy o jeziorach – jest ich 
tu ponad 70, z czego największe i najgłębsze to Drawsko, na 
którym znajduje się kilka wysp. Po jeziorze kursują niewielkie 
stateczki, które pływają na wyspę Bielawę.

aTrakcje w okolicy: 
• Park Żubra w Złocieńcu. Główną atrakcją jest piękna Aleja 

Grabowa utworzona przez ponad 80 zabytkowych drzew 
o przemyślnie ukształtowanych koronach, które tworzą 
zielony tunel. Nazwa parku pochodzi od nazwiska jego 
powojennego opiekuna, Jana Żubra  

• Uzdrowisko Połczyn-Zdrój. Bogate złoża borowiny i solan-
ki przyciągają przede wszystkim kuracjuszy z dolegliwo-
ściami układu oddechowego 

• Zamek Drahim w Starym Drawsku
• Pałac w Siemczynie
• Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinku
• Pozostałości Wału Pomorskiego w okolicach Szczecinka, 

Bornego Sulinowa i Wałcza, będącego częścią systemu 
fortyfikacji z okresu II wojny światowej

Na Pomorze Zachodnie zaprasza 
Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna  

www: Pomorzezachodnie.travel
F: @ZachodniopomorskaROT

Instagram: @pomorzezachodnie.travel

Zamek Drahim w Starym Drawsku

  Pozostałości Wału Pomorskiego w okolicach Szczecinka  

               Jezioro Drawsko z lotu ptaka

                      Zamek w Tucznie

W y p o c z y n e k  n a d  j e z i o r e m

agNiesZka ZawisTowska

https://www.pomorzezachodnie.travel


Piękna starówka, niezwykłe muzea, największa kolekcja szkła 
artystycznego, lecznicze wody termalne,

 malownicze szlaki górskie – jelenia góra kusi. 

S p a c e r e m  p o . . .
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KARKONOSZY 

Jej urokliwą panoramę można podziwiać z wieży wi-
dokowej na Wzgórzu Krzywoustego. Według legen-
dy, to właśnie tu książę miał ujrzeć rosłego jelenia i na 
pamiątkę założony przez siebie gród nazwał Jelenią 
Górą. Dziś to ponad 900-letnie miasto urzeka zabyt-
kami wielu epok, niespieszną atmosferą i… figurami 
jeleni. Tętniący życiem rynek z klasycystycznym ra-
tuszem, okazałe kamienice z podcieniami, fontanna 
Neptuna, pozostałości dawnych murów obronnych 
i bram (piękny widok na miasto z bramy zamkowej!), 
klimatyczne kawiarnie i restauracje stanowią nie lada 
atrakcję dla turystów. Wyjątkowe są tu także zabyt-

kowe świątynie: sanktuarium Krzyża Świętego (daw-
niej ewangelicki Kościół Łaski) z barokowymi kaplica-
mi nagrobnymi, bazylika mniejsza Świętych Erazma 
i Pankracego powstała za czasów panowania śląskich 
Piastów, cerkiew Świętych Piotra i Pawła z ikonami 
Jerzego Nowosielskiego, cieplicki kościół św. Jana 
Chrzciciela z kryptą rodową Schaffgotschów.

Szkło i woda
Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze ma ponad 
100-letnią historię, mnóstwo ciekawych ekspozy-
cji, zaskakujące aranżacje wnętrz, interaktywne 

stanowiska, największą w Polsce kolekcję szkła ar-
tystycznego i użytkowego. Sztuka i historia tworzą 
tu wyjątkową przestrzeń. Niezwykłą podróżą do 
przeszłości i natury jest wizyta w Muzeum Przyrod-
niczym mającym swą siedzibę w cieplickim kom-
pleksie pocysterskim. Jego stare wnętrza stanowią 
idealną oprawę dla tutejszych wystaw przedstawia-
jących bogactwo naturalne Karkonoszy i historię 
najstarszego w Polsce uzdrowiska. Tutejszym skar-
bem są odkryte kilka lat termu naścienne malowidła 
poświęcone św. Bernardowi z Clairvaux. Cieplice są 
magnesem dla turystów, melomanów, kuracjuszy. 
Czekają tu na nich zadbane tereny parku zdrojowe-
go, zabytkowa architektura, koncerty w tutejszym 
kościele ewangelickim, bulwar z tężnią solankową 
i Termy Cieplickie z basenami, zjeżdżalniami, dziką 
rzeką. Relaks i zabawa dla każdego!         

aktywnie i Sportowo
John Quincy Adams, szósty 
prezydent USA, zachwycał 
się Jelenią Górą:  „pięknie 
zbudowane miasto z wie-
loma okazałymi budynkami 
w dolinie, otoczone wzgórzami 
ze wszystkich stron, ze wspaniałym 
widokiem na Karkonosze”. Mimo upływu 
lat te słowa nadal dobrze odzwierciedlają walory 
miasta. Otoczone pasmami górskimi stanowi świet-
ną bazę wypadową dla osób, które lubią aktywny 
wypoczynek. Mają tu do dyspozycji ciekawe ścieżki 
spacerowe, szlaki piesze, trasy rowerowe, okolice 
pełne niezwykłych miejsc, np. secesyjna willa Ger-
harta Hauptmanna z muzeum noblisty w Jagniątko-
wie, a w Sobieszowie – średniowieczny zamek Choj-
nik. Jednym z ciekawszych terenów rekreacyjnych 
jest Borowy Jar z urokliwą ścieżką wzdłuż rzeki Bóbr, 

z malowniczymi punktami widokowymi, zabyt-
kami techniki i unikatowymi formami krajo-

brazu. Swój raj znajdą tu wspinacze skałko-
wi, także ci początkujący. Na miłośników 
dwóch kółek czeka wiele tras o różnych 
stopniach trudności, w tym Single Tracki 
Karkonoskie w Pasmach Rowerowych 
Olbrzymy – specjalnie zaprojektowane 
ścieżki do jazdy rowerem górskim o róż-

nym stopniu trudności.
Zabytków i wspaniałej przyrody w Jeleniej 

Górze jest naprawdę sporo, a do tego długa 
lista wydarzeń kulturalnych, festiwali i koncer-

tów. Góry atrakcji! 

JeLenia GÓra kULtUraLnie
Międzynarodowy Festiwal Filmowy ZOOM-ZBLIŻENIA

https://www.zoomfestival.pl/
Międzynarodowy Festiwal Teatrów  

i Kultury Awangardowej PESTKA – www.festivalpestka.pl
Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych – http://teatrkto.pl

Festiwal „Silesia Sonans”
http://www.silesiasonans.pl

Krokus Jazz Festiwal
http://www.krokusjazzfestiwal.pl/

Wrzesień Jeleniogórski 
– cykl imprez kończący  

się popularnym Jarmarkiem  
Staroci  i Osobliwości

https://www.karkonosze.pl
/59-wrzesien-jeleniogorski/
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Świdnica – dolnoŚląskie „must see”

Świdnica to dawna stolica potężnego księstwa Świdnicko-jaworskiego słynąca 
z wyŚmienitego piwa, pysznych pierników, tradycji kupieckich, konfliktów 

religijnych pomiędzy katolikami i protestantami, które zaowocowały dwiema 
imponującymi Świątyniami – koŚciołem pokoju i katedrą Św. stanisława 

i wacława – uważanymi dziŚ przez turystów za absolutne „must see”. 

  sylwia osojca-kozłowska  
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Przeplatają się w niej dzieje Polaków, Czechów, Niemców, 
Francuzów, Węgrów, Austriaków, Greków, Żydów i Rosjan. 
Bogata w wielowątkowe historie  i legendy. Przyjeżdżając 
do Świdnicy, przekonasz się, że to właśnie tutaj, a nie jak 
zwykło się uważać  w Warszawie, na świat przyszedł poże-
rający mieszczan bazyliszek… Tutaj narodziła się także jed-
na z najstarszych w Polsce giełd staroci, nad którą regular-
nie w każdą pierwszą niedzielę miesiąca czuwa bóg handlu 
i złodziei Hermes, przypatrując się jej z najwyższej w rynku 
kamienicy będącej sukcesem wolnomularzy. 

Leżąca na Przedgórzu Sudeckim w dolinie rzeki Bystrzycy, 
na turystycznej trasie pomiędzy Zamkiem Książ a Wrocła-
wiem, sześćdziesięciotysięczna dolnośląska Świdnica ma 
do zaoferowania turystom bardzo wiele – imponujące  
zabytki, piękne krajobrazy  z górami i Śląskim Olimpem 
w tle, ciekawe wydarzenia kulturalno-sportowe oraz  
mieszkańców, o których głośno w świecie. To właśnie tu-

taj swoje rodzinne domy mieli: słynny as myśliwski I wojny 
światowej Manfred von Richthofen zwany „Czerwonym 
Baronem”, astronom Maria Kunitz, twórca bramy bran-
denburskiej Carl Gothard Langhans. Z miastem związana 
jest również Anna Świdnicka – cesarzowa rzymska z dyna-

stii Piastów, matka czeskich królów, mówiący biegle 68-ję-
zykami poliglota Emil Krebs, autor piosenki „Rozkwitały 
pąki białych róż” legionista Mieczysław Kozar-Słobódzki 
i wiele innych osób.

Świdnica była niegdyś najważniejszym w regionie, zamoż-
nym ośrodkiem kupieckim oraz stolicą samodzielnego 
Księstwa Świdnicko-Jaworskiego. To tutaj na liczne jarmar-
ki, przyjeżdżali kupcy i mieszczanie, chcący zaopatrzyć się 
w adamaszek, atłas, biżuterię, sól oraz oczywiście słynne 
w Europie ciemne świdnickie piwo. Znakomity trunek eks-
portowano nawet do włoskiej Pizy, a tzw. piwnice świdnic-
kie, w których można było go skosztować, funkcjonowały 
w wielu miastach, m.in. Toruniu, Wrocławiu, Krakowie, 
Pradze i Heidelbergu. 

 

Architektura tego miasta bywa często utrwalana przez mi-
łośników fotografii.  Jest tu co podziwiać – od wpisanego 
na listę światowego dziedzictwa UNESCO Kościoła Pokoju 
poczynając, poprzez monumentalną dominantę – Katedrę 
Świdnicką z najwyższą wieżą na Śląsku, wieżę ciśnień z XIX 
wieku, pruskie zabudowania byłej fundacji Kessela, zabyt-
kowy dworzec PKP, pozostałości średniowiecznych murów 
obronnych czy Twierdzy Świdnickiej, na której rozgrywały 
się bitwy wojny siedmioletniej, dawny pałac opatów cy-
sterskich, były klasztor kapucynów z zabytkowym porta-
lem zamkowym, mosty, fontanny,  imponujące kamienice 
mieszczańskie, zabytkowe wille, rzeźby, detale czy zieleń, 
której w mieście jest mnóstwo. Średniowieczny układ Ryn-
ku i prowadzących do niego ulic pozostał nienaruszony do 
dziś i uważany jest za jeden  z najlepiej zachowanych ze-
społów urbanistycznych w Polsce.

Świdnica to także dobra baza noclegowa na każdą kieszeń 
oraz doskonała baza wypadowa w okoliczne góry, które 
znajdują się niespełna 20 km od miasta i kryją liczne tajem-
nice z czasów II wojny światowej, w tym być może poszuki-
wany nadal rozpalający zmysły Złoty Pociąg.

fo
to

 G
rz

eg
or

z 
Ja

nu
sz

ko

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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ZaprasZamy  
na spacer po elblągu

Szukasz czegoś nowego, nieoczywistego? Lubisz ciekawe miejscówki, które pozwolą ci miło spędzić czas?  
A przy tym nie chcesz „ścigać się” z tłumem innych turystów? Zapraszamy do Elbląga.  

Tu spotkasz życzliwych ludzi, dobrze i smacznie zjesz, zapewnisz sobie bezpieczny relaks  
lub aktywny wypoczynek. Co wolisz. Wpadnij do nas na jeden dzień, a... będziesz chciał tu wracać.
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Powiedzieć, że do Elbląga prowadzą wszystkie drogi, by-
łoby lekkim nadużyciem, ale prawdą jest, że bardzo łatwo 
tu trafić. Czy to drogą powietrzną (miasto leży 50 km od 
portu lotniczego w Gdańsku), czy krajową siódemką, a po 
zakończeniu budowy przekopu przez Mierzeję, do Elblą-
ga będzie można również swobodnie wpłynąć jachtem 
lub motorówką. Nieważne – lądem, wodą czy powie-
trzem – po dotarciu do Elbląga obowiązkowym punktem 
pobytu musi być spacer „Nówką Starówką”.

NóWkA STAróWkA
Elbląg to wiekowe miasto, o bardzo bogatej, ale i tra-
gicznej historii. Ma ponad 780 lat. To prastary port wi-
kingów, dawna hanzeatycka potęga handlowa, była 
stolica Państwa Zakonu Krzyżackiego. Jego „złoty wiek” 
przypada na XVI i XVII stulecie, wtedy Elbląg był głów-
nym portem morskim Rzeczpospolitej. Miasto szczyciło 
się przepiękną starówką. Niestety, została ona niemal 
doszczętnie zniszczona podczas II wojny światowej.

Upór i wytrwałość elblążan sprawiła, że od ponad 30 lat 
stare miasto jest odbudowywane. Dzięki temu jedno z naj-
starszych miast w Polsce – starsze niż Warszawa, Toruń, 
czy Wrocław – dzisiaj ma… najmłodszą starówkę w kraju.

SkArby Z ZiEmi
 „Nówka starówka” jest odbudowywana w duchu spek-
takularnej i unikalnej w wymiarze międzynarodowym 
retrowersji. To warto zobaczyć z bliska.

Odbudowę starówki poprzedzają szczegółowe prace 
archeologiczne. Dlatego Elbląg jest jednym z najlepiej 
przebadanych archeologicznie miast w Europie. Wśród 
setek tysięcy artefaktów znalezionych podczas prac ar-

cheologicznych są m.in. okulary z XV w. (najstarsze zna-
lezione w Europie) czy giterna z XV w. (jeden z trzech 
tego typu instrumentów zachowanych na świecie). 

STATkiEm po TrAWiE
Centralnym punktem Starego Miasta jest katedra św. 
Mikołaja, z najwyższą wieżą po prawej stronie Wisły 
(97 m). Wejście na punkt widokowy zajmuje około 15 
minut.

W sercu starówki rozpoczyna się także podróż Kana-
łem Elbląskim. To jedyna na świecie działająca droga 
wodna z systemem pochylni i śluz, dzięki którym statki 
pokonują blisko 100-metrową różnicę poziomu terenu. 
Obecnie trwa procedura wpisania kanału na listę świa-
towego dziedzictwa UNESCO. Przejażdżka statkiem „po 
trawie” – prawda, że brzmi kusząco. 

Elbląg jest wyjątkowym miastem pod jeszcze jednym 
względem – to otwarta galeria sztuki. W różnych miej-
scach miasta znajduje się ponad 50 form przestrzen-
nych i rzeźb, które powstają tu od lat 60. ubiegłego 
wieku. W Elblągu swoją pierwszą plenerową instalację 
stworzyła np. Magdalena Abakanowicz. 

Spacer po mieście ułatwi darmowa aplikacja „Elbląg 
szlaki” – do pobrania w Sklep Play i App Store.

Informacja Turystyczna: ul. Stary Rynek 25, 82-300 Elbląg 
  tel. +48 55 239 33 77

  ielblag@umelblag.pl, www.turystyka.elblag.eu
  www.facebook.com/MiastoElblag

  ELBLAGMIASTO
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Iława 
Twój przyjazny brzeg
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Iława to przepiękne miasto, położone w zachodniej części województwa warmińsko- 

-mazurskiego, przy południowym krańcu Jezioraka, najdłuższego jeziora w Polsce. W granicach 

miasta znajduje się również jedna z największych wysp śródlądowych Polski, Wielka Żuława. 

Iława to wspaniałe miejsce dla turystyki lądowej oraz raj dla żeglarzy. Liczne jeziora, piękne lasy, 

a także urozmaicona rzeźba terenu decydują o jej dużej atrakcyjności. Rozwija się tu chętnie 

uprawiana turystyka piesza, rowerowa oraz wodna. Aby skorzystać z uroków Jezioraka, nie 

trzeba mieć własnego wyposażenia, istnieją bowiem wypożyczalnie sprzętu wodnego, w których 

bez trudu można wynająć kajaki, canoe, rowery wodne czy skutery. Wytrawni żeglarze mogą 

skorzystać także z możliwości wyczarterowania zarówno jachtów, jak i łodzi, których w Iławie 

i okolicach również nie brakuje. Wzdłuż linii brzegowej jeziora znajdują się liczne przystanie 

z dużymi tradycjami oraz nowoczesne mariny.

Na turystów czeka tu zróżnicowana baza turystyczna, w skład której wchodzą hotele 

o urozmaiconym standardzie, pensjonaty czy pokoje gościnne, liczne restauracje i kawiarnie oraz 

wypożyczalnie sprzętu wodnego. Wiele z nich cechuje widok na Jeziorak czy otoczenie przyrody, 

bliskość lasu i niepowtarzalnej fauny oraz flory.

Wszystkie drogi prowadzą do Iławy. I to dosłownie. Do miasta można dotrzeć każdym środkiem 

transportu. Na uwagę zasługuje zwłaszcza pociąg Pendolino, który z Warszawy do Iławy jedzie 

tylko 1 h 34 min, a z Krakowa – niecałe 5 godzin. Istotnym atutem Iławy jest także połączenie 

Jezioraka z Kanałem Elbląskim, które otwiera drogę wodną dla żeglarzy i motorowodniaków.  

Iława słynie również z niezliczonych ścieżek rowerowych wiodących zarówno przez tereny 

miasta, jak i w malowniczej okolicy natury.  

 www.ilawa.pl 

FB @miastoilawa



Warto tu przybyć z rowerami, bowiem ze średnio-
wiecznego rynku wyruszyć można szlakami nie tylko 
na poszukiwanie lokalnych atrakcji ale również na po-
bliską plażę. 

Z całą pewnością plaża miejska w Serocku, na którą 
Państwa zapraszamy, zasługuje na całodniową wypra-
wę. Od małego dziecka, aż po dziecko całkiem do-
rosłe, od leniuszka po fizycznego aktywistę – każdy 
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Plaża Miejska w serocku  
Perełka w sercu Mazowsza

serock, to Miasteczko Położone na Północ od warszawy nad jezioreM 
zegrzyńskiM. na tyle blisko, że dojazd saMochodeM lub autobuseM 

ze stolicy nie stanowi większego ProbleMu, i na tyle daleko, 
żeby Poczuć się jak na wakacjach. 
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znajdzie tam dla siebie coś ciekawego! W jej obrębie 
jest właściwie wszystko czego potrzebujecie do szczę-
ścia: piaszczyste miejsca do plażowania, strzeżone ką-
pielisko, plac zabaw, siłownia plenerowa, boiska do 
siatkówki plażowej, stoły do ping-ponga i szachów 
oraz drewniane trakty spacerowe. Uwagę nie tylko 
małych plażowiczów przyciąga kolorowy, wodny plac 
zabaw. Na aktywnych czekają wypożyczalnie rowerów 
wodnych i kajaków. W weekendowe rejsy po jeziorze 
i Bugu z przystani przy molo odpływa statek i dwa 
katamarany, które zabierają turystów z ich rowerami.

Zgłodniałych ucieszy informacja, że na plaży i w okoli-
cy znajduje się kilka punktów gastronomicznych.

Znużeni opalaniem i kąpielami wprost z plaży mogą 
wybrać się na spacer Bulwarem Nadnarwiańskim, 
obejrzeć późnogotycki kościół z I poł. XVI w., od-
wiedzić Izbę Pamięci i Tradycji Rybackich czy przejść 
polodowcowymi jarami ku wzgórzu grodowemu zwa-
nemu „Barbarką” – stąd podziwiać można widok na 
połączenie Bugu i Narwi. 

Z całą pewnością znajdziecie coś dla siebie. 
Zapraszamy!
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ŚWINOUJŚCIE
jedyne miasto w Polsce położone na 44 wyspach, najszersza plaża na polskim wybrzeżu, najbardziej słoneczne wybrzeże 
(dzień o godzinę dłuższy), najwyższa nad Bałtykiem latarnia morska (68 m), unikatowy w skali światowej zespół fortyfikacji 
z początków XIX wieku, najdłuższa w Europie 12,5 km transgraniczna, nadmorska promenada (Świnoujście – Ahlbeck  
– Heringsdorf – Bansin), najpiękniejsze widoki na szlakach i ścieżkach rowerowych (ponad 100 km) łączących się z drogami 
rowerowymi w Niemczech, raj dla żeglarzy – miasto otoczone wodami Morza Bałtyckiego i Zalewu Szczecińskiego, największy 
na polskim wybrzeżu port jachtowy, wyjątkowa oferta uzdrowiskowa – źródła solanki i borowiny, najlepsze spoty w Polsce 
dla uprawiających kitesurfing, windsurfing, skimboard, niezwykłe rezerwaty przyrody – „Karsiborskie Paprocie”, ptasi rezerwat 
„Karsiborska Kępa”, bogata oferta kulturalna – Dni Morza, Wakacyjne Miasto Kobiet, Grechuta Festival, Sail Świnoujście, FAMA 
www.swinoujscie.pl, www.swinoujscie360.eu, pl-pl.facebook.com/swinoujsciemiasto

MAGAZYN ŚWIAT PODRÓŻE I KULTURA I WORLD TRAVEL AND CULTURE MAGAZINE  
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Kurort, jakże popularny (i zatłoczony) w sezonie, prze-
mienia się jesienią i zimą w oazę ciszy. Znika wakacyjny 
zgiełk, a powiedzenie „złapać głęboki oddech” nabiera 
wreszcie sensu. Piękna, szeroka  plaża, bryza morska, 
zapach sosen, czyste powietrze przesycone jodem (jego 
największe stężenie panuje w chłodne i sztormowe dni), 
malownicze pejzaże, bliskość natury – czyż to nie wspa-
niała perspektywa urlopu poza sezonem? 

Coś w sam raz dla zdrowia, dobrego samopoczucia i na-
ładowania akumulatorów. Relaksowi sprzyjają  oferty 
wellness i spa tutejszych hoteli, znanych z komfortu oraz 
wysokiego standardu. Wraz z opadaniem liści spadają 
też ceny. To kolejny plus wypoczynku po sezonie. Świet-
ne restauracje i kafejki dobrze karmią i czarują klimatem. 
Ryba prosto z kutra? Nie ma sprawy, przyda się aplikacja 
mobilna Fish Market.  

Ustka to nie tylko plaża i morze. Pełne uroku są tutejsze 
pamiątki przeszłości: szachulcowa zabudowa starej ry-
backiej osady, zabytkowy port i jego dwa mola, dzielni-
ca uzdrowiskowa z malowniczym parkiem zdrojowym, 
eleganckimi willami i nadmorskim bulwarem, który 
powstał w 1875 r. Warto odwiedzić neogotycki kościół 
pw. Najświętszego Zbawiciela, Muzeum Ziemi Ustec-
kiej, Muzeum Chleba, Bunkry Blüchera z podziemną 
galerią multimedialną, Centrum Aktywności Twórczej, 
a także wybrać się na dalsze wycieczki (np. rowerem) 
do Słowińskiego Parku Narodowego, Krainy w Kratkę, 
skansenu w Klukach, Doliny Charlotty.  

Wiecej na:
visit.ustka.pl

https://www.youtube.com/watch?v=voi6kPzeXj4

 
Morza szuM, ptaków śpiew, złota plaża… a do tego święty spokój, 
wiele atrakcji i niższe ceny

MAGAZYN ŚWIAT PODRÓŻE I KULTURA  

ustka PO SEZONIE

s p a c e r e m  p o . . . 

http://www.lubelskietravel.pl
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Województwo podlaskie to obszar, gdzie tradycja 
miesza się z nowoczesnością, a natura i cywili-

zacja stanowią doskonałą całość. Białowieski Park Na-
rodowy to jeden najcenniejszych kompleksów leśnych 
w Europie, a znajdującemu się w jego sercu rezerwato-
wi ochrony ścisłej króluje sam żubr. Biebrzański Park 
Narodowy chroni ogromną przestrzeń terenów bagien-
nych i torfowych, które są domem dla setek gatunków 
ptaków. Narwiański Park Narodowy zwany „polską 
Amazonią” to labirynt wodny uformowany przez rzekę 
Narew, a w pejzaż Wigierskiego Parku Narodowego 
wpisane są liczne jeziora, w tym największe – Wigry – 
oraz najgłębsze – Hańcza. 
Krajobraz Podlaskiego sprzyja rozmaitym formom tu-
rystyki aktywnej. Rower staje się tutaj nieodzownym 
przyjacielem każdego turysty, a podróż Wschodnim 
Szlakiem Rowerowym Green Velo oraz Podlaskim 
Szlakiem Bocianim to jednocześnie niesamowite wy-
zwanie i niezapomniana przygoda. Na ich trasie znajdą 
się m. in. Goniądz – baza wypadowa Biebrzańskiego 
Parku Narodowego czy Białowieża położona w samym 
sercu Puszczy Białowieskiej.
Rzeki i jeziora swym szumem zapraszają na szlaki 
wodne, które przemierzać można tratwą lub kajakiem. 
Spływy „Szlakiem Papieskim” po arcydziele inżynierii 
wodnej – Kanale Augustowskim oraz rzeką Czarną 
Hańczą, które oferuje SZOT.pl, a także meandry Bie-
brzy, Narwi, Narewki, Bugu, Supraśli oraz Rospudy 
gwarantują wyjątkowe wspomnienia i relaks na łonie 
unikalnej podlaskiej przyrody. 
Żeglarskie pasje realizować można na Jeziorze Raj-
grodzkim nieopodal Rajgrodu oraz nad umiejscowio-
nym w obrębie gmin Narewka i Michałowo Zalewem 
Siemianówka, a także nad Zalewem Sokólskim i na 
licznych zbiornikach wodnych Suwalszczyzny i Au-
gustowszczyzny. Rejsy łodziami, gondolami, barkami 
turystycznymi i pychówkami, a także miejsca idealne 
do nurkowania czy połowu ryb – to wszystko oferuje 
Podlaskie. 
Poszukujący wyzwań mogą zdecydować się na lot ba-
lonem nad doliną Biebrzy lub Narwi, wybrać się na 
wyciąg nart wodnych nad Jeziorem Szelment Wiel-
ki lub wspiąć się na jedną z podlaskich gór: Zamko-
wą i Cisową na Suwalszczyźnie lub Strękową – nad 
Narwią. Zwolennikom nieco mniej wymagających 
form rekreacji zdecydowanie spodoba się niezwykle 
bogata infrastruktura szlaków turystycznych i ście-
żek edukacyjnych tutejszych lasów. Kładka „Że-
bra Żubra” w Puszczy Białowieskiej, „Kozi Rynek” 
w Puszczy Augustowskiej, „Carska Droga” wpla-
tająca się w pejzaż Doliny Biebrzy, a także ścieżki 
w Rezerwacie Krzemianka oraz nad zalewem Wyżary 
w głębi Puszczy Knyszyńskiej kuszą do pieszych wędró-

wek. Nadzwyczajną atrakcją województwa podlaskiego 
jest Kładka Waniewo-Śliwno  łącząca gminę Sokoły 
z gminą Choroszcz. To z niej rozpościera się widok na 
całą dolinę Narwi. Zdarza się, że kładka się urywa – 
wtedy na drugi brzeg dostać się można jedynie przy 
pomocy pływających platform poruszanych za pomocą 
lin. Inną wyjątkową formą wypoczynku jest podróż na-
pędzanymi siłą ludzkich rąk Białowieskimi Drezynami 
lub Białowieską i Wigierską Koleją Wąskotorową.
Podlaskie to również wyśmienite miejsce do zadbania 
o ciało i duszę. To tutaj znajdują się słynne uzdrowi-
ska, które oferują odnowę biologiczną na najwyższym 
poziomie, a status takich miejscowości mają Augustów 
z Sanatorium BiaVita, a także leżący nieopodal stolicy 
Podlaskiego – Białegostoku – urokliwy Supraśl. Rów-
nież Royal Hotel&Spa, Hotel Warszawa, Hotel Biało-
wieski, Hotel Wojciech oraz Dwór Czarneckiego za-
pewnią regenerację po intensywnym dniu zwiedzania.
Historię regionu można poznać w miejscach zbudo-
wanych z mozaiki wielokulturowości: w Geograficz-
nym Środku Europy – Suchowoli, w Sokółce – miejscu 
cudu eucharystycznego i mieście pełnym tatarskiego 
folkloru, albo w nasyconym dziedzictwem żydow-
skim barokowym Tykocinie. Ten wyjątkowy kolo-
ryt Podlaskiego można poznać dzięki ELA-TRA-
VEL.pl. Najmłodsi też nie będą się tu nudzić. Pobyt 
w Parku Kulturowym Korycin-Milewszczyzna 
w gminie Korycin to podróż w czasie aż 1000 lat 
wstecz, zaś wizyta w interaktywnym Muzeum Mleka 
w Grajewie to połączenie nauki z zabawą. Wioska Da-
rów Lasu - Janewiczówka oraz suwalski szlak „Krasno-
ludki są wśród nas” zagwarantują wspaniałą, baśniową 
zabawę!
Kulturę na wysokim poziomie zapewnią Suwałki 
ze słynnym „Suwałki Blues Festival” oraz Supraśl 
z „Podlasie SlowFest”, a smakosze zachwycą się tra-
dycyjnymi podlaskimi potrawami – kartaczami, babką 
ziemniaczaną, sękaczem czy marcinkiem. Najlepsze 
przysmaki serwują: Esperanto Cafe, „Restauracja Trio” 
Hotelu Trio, restauracja „QuQułka” Hotelu Ibis Styles, 

„Restauracja Rubinowa” Dworku Tryumf, „Bar Kajar” 
oraz restauracja „Dwór Bartla”.
Podlaskie to idealne miejsce na długie krajoznawcze wy-
prawy, jak również weekendowe wypady w rytmie slow. 
To miejsce, gdzie naładujesz baterie i zasilisz się naturą 
u jej źródła.

fb: /podlaskie.travel

in: /company/podlaskie-travel
ig: /podlaskie.travel

Podlaskie - w kontakcie z naturą

https://podlaskie.travel
https://www.facebook.com/podlaskie.travel/
https://www.instagram.com/podlaskie.travel/?hl=pl
https://www.linkedin.com/authwall?trk=bf&trkInfo=AQEIXkawipVOfQAAAXPiSazQjaokScwBsX3F-PvvvwhJnuyYP-qbLfCVOsrKJRZSqbReaWivoKifK_wGSyvX-UyTA4i4tS6kTM3m1GK5SkQxZyttfhIf8m1SYDY0FvKiwFAGvoA=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fpodlaskie-travel%2F


Jaki prezent spod Grunwaldu do sandomierza 
przywiózł władysław JaGiełło? dlaczeGo 
królowa JadwiGa zostawiła tu swoJe 
rękawiczki? kim byli rycerze śpiący  
pod posadzką naJstarszeGo sandomierskieGo 
kościoła? odpowiedzi na te pytania kryJą 
się w taJemniczych zaułkach JedneGo 
z naJpięknieJszych i naJbardzieJ  
romantycznych miast w polsce.   

W Y D A R Z E N I A

 

Dawni dziejopisarze opisywali Sandomierz jako 
krainę mlekiem i miodem płynącą. Dziś swoją po-
pularność zawdzięcza serialowi „Ojciec Mateusz”, 
którego tytułowy bohater w sutannie przemierza 
na rowerze zabytkowy Rynek.  

Sandomierz zachwyca sielskimi krajobrazami 
i niebanalną architekturą. Tutaj czas płynie wol-
niej, dlatego warto wybrać się na spacer po śre-
dniowiecznym rynku. Z gotyckim ratuszem i za-
bytkowymi kamienicami, pełen klimatycznych 
kawiarenek i restauracji zachęca do odpoczynku. 
Amatorzy historii powinni koniecznie przyjrzeć się 
m.in. późnogotyckiej kamienicy pod numerem 4, 

XVI-wiecznej kamienicy pod numerem 5, zwanej „Konwik-
tem Boboli” oraz Kamienicy Oleśnickich. W tej ostatniej, 
w 1570 roku podpisana została Zgoda Sandomierska, do-
kument innowierców, który w czasach oświecenia uczynił 
z Sandomierza miasto znane w całej Europie. W tym roku 
obchodzimy 450-lecie tego wydarzenia.

Będąc w tym mieście, koniecznie trzeba przejść Podziemną 
Trasą Turystyczną, która usytuowana jest między dawnymi 
piwnicami kupieckimi staromiejskich kamienic. Przy odro-
binie szczęścia można tu spotkać ducha Haliny Krępianki, 
dzielnej sandomierzanki, która,  chcąc ratować Sandomierz 
przed zniszczeniem, wprowadziła hordy tatarskie do lo-
chów i sama straciła życie.
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Od Henryka 
SandOmierSkiegO 
dO Ojca mateuSza
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Do rynku, serca średniowiecznego miasta, prowadzi 
gotycka Brama Opatowska ufundowana wraz z mu-
rami miejskimi przez króla Kazimierza Wielkiego. Nie-
gdyś służyła obronie, dzisiaj stanowi znakomity punkt 
widokowy na Sandomierz i urokliwą Kotlinę Sando-
mierską z Górami Pieprzowymi, najstarszym górskim 
pasmem w Polsce. 

Najbardziej wiekowym zabytkiem Sandomierza jest 
kościół św. Jakuba, wzniesiony w latach 1226–50 na 

potrzeby zakonu dominikanów. Pierwotny kościół 
romański, ufundowany został najprawdopodobniej 
przez księcia Henryka Sandomierskiego – polskiego 
„błędnego rycerza”. 

Sandomierz to także Światowa Stolica Krzemienia 
Pasiastego, kamienia optymizmu, który dzięki charak-
terystycznemu przekrojowi znalazł zaszczytne miej-
sce w jubilerstwie. Odkrycie krzemienia dla biżuterii 
zawdzięczamy Cezaremu Łutowiczowi, artyście który 
w swojej pracowni „zaraża optymizmem”. Jedyna na 
świecie kolekcja jubilerska z wykorzystaniem krzemie-
nia pasiastego znajduje się w Zamku Kazimierzow-
skim w Sandomierzu.  

Pobyt w tym pięknym mieście koniecznie trzeba 
uzupełnić o przeżycia kulinarne. Sery, miody, wina, 
lokalne szczodraki to bogactwo kulinarne ziemi san-
domierskiej. Dlatego po dniu pełnym wrażeń warto 
pokusić się o odpoczynek w zaciszu sandomierskich 
sadów i winnic. 
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MImprezy cyklIczne
Jarmark Walentynkowy – niedziela najbliższa wydarzeniu
Sandomierskie Biegi „Kwitnących Sadów” – pierwsza połowa maja
Festiwal Chleb Wino Ser – weekend po Bożym Ciele
Dni Sandomierza  – czerwiec
Festiwal Filmów Niezwykłych – czerwiec/lipiec
Jarmark Jagielloński i Turniej Rycerski – pierwszy weekend lipca
Dookoła Wody Festiwal – ostatni weekend lipca
Wieczory Organowe – lipiec/sierpień
Festiwal Muzyka w Sandomierzu – sierpień
Święto Gór Pieprzowych – ostatni weekend sierpnia
Festiwal Czekolady i Słodkości – wrzesień
Odpust Bł. Wincentego Kadłubka – drugi weekend października
Święto Młodego Wina – listopad
Kiermasz Mikołajkowy – pierwszy weekend grudnia
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Piękna nasza Polska cała…
….. a to miejsce na mazowszu szczególnie. to zaledwie 85 km od warszawy  

i Łodzi, 35 od PŁocka, sochaczewa czy Żelazowej woli. 
koniecznie trzeba wybrać się do sannik, niewielkiego miasteczka, 

z XViii-wiecznym PaŁacem, otoczonym Pięknym Parkiem. 

MAGAZYN ŚWIAT PODRÓŻE I KULTURA

Od maja do końca września Zespół Pałacowo-Parkowy można 
odwiedzać od 8 rano do 22 wieczorem. Od przewodników do-
wiemy się o związkach tego miejsca z Fryderykiem Chopinem, 
usłyszymy z ich ust historię kolejnych właścicieli dóbr sannic-
kich. Odpowiedzą też na pytania, które nurtują gości:
• Czy na głazie w parkowej alei siadywali książęta mazo-

wieccy, a 500 lat później Fryderyk Chopin?
• Kto, kiedy i dlaczego został tu otruty?
• Czy nasz kompozytor wdał się w romans z guwernantką 

Pruszaków i w ogóle co tu robił?
• Co pokrywa ściany oraz sufity i jak wyglądał przedwojenny 

salonik ostatnich prywatnych właścicieli dóbr sannickich?
• Dlaczego pałac oszczędziły zawieruchy wojenne? 
• Komu zawdzięczamy blisko 40-letnią historię koncertów 

chopinowskich?
• Jakie były losy dóbr sannickich po wojnie i czy teraz jest 

to zwykle muzeum, czy może raczej instytucja kultury?
• Dlaczego w pałacowym holu jest galeria fotografii zna-

nych aktorek i aktorów?

To wszysTko 
można zobaczyć w Sannikach
Zespół Pałacowo-Parkowy w Sannikach to miejsce wyjątkowo 
ważne na szlaku chopinowskim. Tu18-letni Fryderyk mieszkał 

i komponował. Tu można wziąć udział w koncertach z cyklu 
CHOPIN-MUZYKA-POEZJA czy plenerowych „Wakacje na miarę 
Chopina”. Tu odbywają się konkursy pianistyczne, warsztaty 
wokalne i plenery malarskie. Wystawy malarstwa w pałacu 
i plenerowe w parku cieszą oko spacerowiczów i turystów z ca-
łej Polski oraz z za granicy.

Poza piękną zielenią i  zabytkowym starodrzewem park kryje 
altanę grillową i tereny sportowo-rekreacyjne.

Dom Pracy Twórczej to doskonałe miejsce, gdzie można  zna-
leźć natchnienie do pracy, a przy okazji wypocząć w klimatycz-
nym miejscu. Pokoje jedno- i dwuosobowe z klimatyzacją i ła-
zienką zapewniają komfortowe warunki noclegu.

W pałacowej oranżerii  serwowane są w weekendy łakocie 
Chopina – wyśmienita kawa i domowe ciasta. Można też zjeść 
doskonałe lody.

Zespół Pałacowo-Parkowy w Sannikach 
to miejsce, które trzeba odwiedzić.
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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.
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W kraju, którego granice przypominają kiść Winogron, Wszystko kręci się Wokół Wina. 
jego historia sięga tu ponad 4 tys. lat, W krajobrazie dominuje Winna latorośl, Winiarnie 
oferują turystom zWiedzanie z przeWodnikiem, kursy sommelierskie, degustacje Win  
i tradycyjnych mołdaWskich dań, organizują koncerty, WystaWy, Warsztaty. 

S z l a k i e m  w i n a

 

Mołdawia ma największą na świecie gęstość winnic. 
W Purcari Château (powstała ukazem carskim w 1827 
r.) można zobaczyć stare wnętrza i kolekcje win, raczyć 
się wybornymi trunkami i daniami, odpocząć na tara-
sach widokowych i nad jeziorkiem, a nawet nocować 
w bungalowach-beczkach.  Asconi Winery zaprasza 
na zwiedzanie, degustację i noclegi w domach stylizo-
wanych na chaty wiejskie. Nowoczesny charakter ma 
stołeczna Atu – pierwsza w Mołdawii miejska winni-
ca z artystyczno-industrialnym wystrojem. Produkuje 
limitowane edycje win na bazie lokalnych szczepów.  

WiNA Nie tylko tuskA
Nie lada gratką jest pobyt w krikowej i jazda meleksem 
po jej labiryncie podziemnych ulic (120 km!), placów 
i zaułków na terenie byłych wyrobisk wapiennych. 

Dookoła leżakuje wino w beczkach, a piwniczne nisze 
wypełnione są tysiącami butelek. Widok niezwykły. 
Wrażeń dopełnia wizyta w muzeum, kaplicy i eleganc-
kich salach degustacyjnych. Zaglądają tu koneserzy 
z całego świata, politycy i dyplomaci, swe kolekcje win 
przechowują m.in. Angela Merkel, Aleksandr Łuka-
szenka, John kerry, Donald tusk.  skarbem krikowej są 
produkowane tu wina musujące, które – gdyby nie ob-
ostrzenia formalne – można by nazywać szampanem, 
bo powstają według metody, jaką wymyślił mnich 
Perignon. smakują wybornie i są kilka razy tańsze od 
swych francuskich odpowiedników.  

JAskiNie i DyWANy 
Mołdawia to nie tylko winnice, ale też pola słonecz-
ników i lawendy, tradycyjne wsie, krzyże przydrożne, 

studnie budowane od wieków dla utrudzonych wę-
drowców, to także forty, cerkwie, klasztory, mieszanka 
etnograficzna  i dwie krainy autonomiczne. Czarow-
nym miejscem jest stary orgiejów – kompleks arche-
ologiczno-krajobrazowy na malowniczym płaskowyżu 
wyrastającym nad doliną rzeki Raut. Niezwykłą pamiąt-
ką przeszłości są korytarze, kaplice cerkiewne i wnęki 
mieszkalne zbudowane przez pustelników.  W dolinie 
leży wieś Butuceni, która wygląda jak ze starego ob-
razka; domy z pnączami winorośli, zagajniki, kolorowe 
studnie, zgrzebne izby (można w nich nocować), go-
spoda z lokalnym jadłem (wyśmienite placki placinty 
z bryndzą), drewniane ozdoby, piękne hafty i koronki, 
a na  ścianach naturalnie barwione dywany. tradycyjne 
techniki ich tkania wpisano na listę niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego uNesCo. 

stoŁeCZNe kliMAty
Niewiele, niestety, przetrwało z historycznej zabudo-
wy kiszyniowa. kilka ulic pamięta czasy, gdy miasto 
było stolicą guberni besarabskiej, wówczas 3 lata spę-

dził tu na zesłaniu Aleksander Puszkin (w jego domu 
znajduje się muzeum). Architektoniczne pamiątki po 
czasach carskich mieszają się z betonowym socreali-
zmem i współczesnym koglem-moglem. Na reprezen-
tacyjnym bulwarze stefana Wielkiego i przylegających 
doń ulicach stoją pokaźne budowle rządowe, katedra 
prawosławna, muzea, teatr Narodowy, kuszą sklepy, 
butiki, eleganckie restauracje, a po sąsiedzku rozpo-
ściera się duży bazar z mydłem, powidłem, stosami 
warzyw, owoców, sera owczego, stoiskami uginający-
mi się od ryb, mięsa, miodów prosto z pasieki. trzeba 
tu zajrzeć! A potem odpocząć w parku, zasiąść w kli-
matycznej knajpce i cieszyć się mołdawską atmosferą 
przy kieliszku regionalnego wina.  
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Magazyn Świat: Panie Ministrze, aktualnie prowa-
dą Państwo akcję #MAPdlaPolaków. Czy mógłby 
Pan opowiedzieć nieco o dotychczasowych efek-
tach tych działań?
Janusz Kowalski: Akcja #MAPdlaPolaków to inicjaty-

wy podejmowane przez spółki skarbu państwa na 
rzecz walki oraz przeciwdziałania skutkom epidemii 
koronawirusa. W Ministerstwie Aktywów Państwo-
wych staramy się koordynować te działania tak, by 
ich skala i skuteczność były możliwie największe. 
Nie chcemy, by w Polsce istniały regiony, gdzie nie 
dociera sprzęt medyczny lub nikt nie wspiera służb 
porządkowych czy nie zauważa szczególnie potrze-
bujących. Nasze spółki przystąpiły do boju z pande-
mią, wykorzystując cały swój potencjał finansowy 
i produkcyjny. Przeznaczyły ponad 170 mln zł na 
walkę z koronawirusem, decydowały się na doraźne 
wytwarzanie płynów dezynfekcyjnych, przekazywały 
do dyspozycji służb medycznych własny transport, 
gwarantowały paliwo. To działania na niespotykaną 
dotąd skalę. Tym bardziej że w tym samych czasie 
same musiały zmagać się z ekonomicznymi skutka-
mi pandemii. Nie zapominajmy, że kryzys nie ominął 
nawet największych przedsiębiorstw. Mimo to po-
dejmowały one decyzje dotyczące wprowadzenia 
ulg dla małych i średnich firm współpracujących 
z dużymi spółkami, choćby w postaci okresowych 
zwolnień z opłat czy prolongaty różnego rodzaju 
należności. Ta sytuacja pokazuje, jak ważna jest spo-
łeczna odpowiedzialność biznesu, szczególnie w ta-
kim momencie, w jakim się obecnie znajdujemy. Jeśli 
zagrożone jest ludzkie zdrowie i życie, priorytetem, 
i to dla wszystkich bez wyjątku, powinna być wza-
jemna pomoc. Spółki z udziałem skarbu państwa 
zdały ten egzamin celująco. Sprawdziły się w tych 
trudnych dniach i robią to nadal. Wszystkim, którzy 
są w tę pomoc zaangażowani, należą się ogromne 
podziękowania.

M.Ś.: Gratulujemy sukcesu akcji #LotdoDomu…
J.K.: Dziękuję, również w imieniu spółek zaangażowa-

nych w tę akcję. To była szczególnie ważna inicjaty-

wa, bo dotyczyła Polaków rozsianych po całym świe-
cie, którzy nie mogli wrócić do kraju. Proszę wziąć 
pod uwagę rozmiar tego przedsięwzięcia – prawie 
400 rejsów z ponad 71 kierunków na sześciu kon-
tynentach, wykonanych w zaledwie trzy tygodnie. 
#LotdoDomu to była jedna z najbardziej skompliko-
wanych organizacyjnie i logistycznie operacji w po-
nad 100-letniej historii polskiego lotnictwa cywil-
nego. Słowa uznania należą się również partnerom 
LOT-u, firmom Polonus, Polbus oraz PKP Intercity.

M.Ś.:  W jaki sposób zamierzacie pomagać firmom, 
które najbardziej w tej chwili potrzebują pomocy?
J.K.: Gospodarka to system naczyń połączonych. 

Wszystkie sektory są ważne, ponieważ tworzą go-
spodarkę narodową. Wiadomo, że pomocy i wspar-
cia będzie wymagało bardzo wiele małych i dużych 
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Wszystkie sektory są ważne
Rozmowa z Januszem Kowalskim, wiceministrem aktywów państwowych

przedsiębiorstw. Wśród nich jest oczywiście branża 
transportowa. Pandemia bardzo mocno ograniczy-
ła możliwości jej działania. Teraz musi odzyskać pa-
sażerów i wykorzystać szanse na przyszłość. Należy 
niewątpliwie też wspomagać energetykę czy gór-
nictwo, gdzie sytuacja nie była łatwa jeszcze przed 
wybuchem pandemii. Jesteśmy zdeterminowani, by 
ratować miejsca pracy i każdą firmę. Ważne są tu nie-
wątpliwie również duże spółki skarbu państwa, bo to 
one są kołem zamachowym polskiej gospodarki.

 
 Przygotowaliśmy cztery tarcze antykryzysowe, gdzie 

zawarliśmy różne narzędzia wsparcia. Warto się 
z nimi zapoznać i skorzystać z pomocy kierowa-
nej do pracowników oraz pracodawców. Chcę też 
zwrócić uwagę na ustawę o systemie inwestycji roz-
woju, która rozszerza dotychczasowe prerogatywy 
Polskiego Funduszu Rozwoju, pozwalając na prze-
kazanie mu przez rząd zadań w zakresie udzielania 
wsparcia finansowego przedsiębiorcom. Dokument 
usuwa pewne ograniczenia, np. przez umożliwienie 
finansowania przedsiębiorstw nie tylko w formie 
obejmowania akcji lub udziałów, lecz również przez 
ich nabycie. W ramach programu do przedsiębior-
ców może trafić nawet 100 mld zł. Przyjęte rozwią-
zania przewidują też m.in. czasowe zniesienie opłaty 
prolongacyjnej przy odraczaniu lub rozkładaniu na 
raty należności publiczno-prawnych, wsparcie firm 
transportowych przez Agencję Rozwoju Przemysłu 
w refinansowaniu umów leasingowych czy przedłu-
żenie bankowych kredytów obrotowych w oparciu 
o dane finansowe na koniec 2019 r.

M.Ś.:  Walka z wykluczeniem komunikacyjnym zda-

je się być jednym z priorytetów rządu. Jak ważne 
jest to zagadnienie z punktu widzenia rozwoju go-
spodarczego i społecznego Polski?
J.K.: Trudno wyobrazić sobie rzeczywistość bez moż-

liwości podróżowania, komunikowania się- to nie-
zbędny element życia zawodowego czy kontaktów 
międzyludzkich. Transport publiczny to również wa-
runek rozwoju gospodarczego, tworzenia nowych 
miejsc pracy, budowania siły polskich firm na ryn-
kach krajowym i międzynarodowym czy budowania 
potencjału inwestycyjnego w poszczególnych re-
gionach. Rząd przywiązuje ogromną wagę do walki 
z wykluczeniem komunikacyjnym. Chcemy zlikwido-
wać białe plamy na transportowej mapie Polski, tak  
by odległość do miejsca przeznaczenia dla nikogo 
nie stanowiła problemu.

 Dążymy do przywracania lokalnych połączeń auto-
busowych, finansując przedmiotowo przedsięwzię-
cie ze specjalnego funduszu rozwoju przewozów 
autobusowych o charakterze użyteczności publicz-
nej, gdzie zapisano na ten cel 800 milionów złotych. 
Zamierzamy też odtwarzać regionalne połączenia 
kolejowe. Nowelizację stosownej ustawy prezydent 
Andrzej Duda podpisał 4 marca br. Połączenia kole-
jowe ma odzyskać około 20 miast średniej wielkości, 
a stanie się to do 2028 roku – kwota inwestycji w tym 
obszarze wyniesie sześć i pół miliarda złotych. Krótko 
mówiąc – chodzi o wzrost komfortu życia około 14 
milionów Polaków i gospodarczą przyszłość miejsc 
uważanych dotąd za mniej istotne dla biznesu.

M.Ś.: Dziękujemy za rozmowę
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Polonus PrzyPomina o konieczności 
noszenia maseczek w trakcie Podróży!

Zarówno na terenie Dworca Autobusowego Warszawa Zachodnia, jak i w autokarach Polonus obowiązują 
rygorystyczne procedury bezpieczeństwa, tj. obowiązek noszenia maseczki zakrywającej usta i nos.

Podróże z Polonusem są bezpieczne i komfortowe. Na pokładach autobusów oraz na dworcu obowiązuje 
reżim sanitarny: 
• wszyscy pasażerowie powinni posiadać maseczkę ochronną i podróżować w niej,
• dworzec oraz pojazdy są regularnie dezynfekowane za pomocą profesjonalnych urządzeń do czyszczenia 

elektrostatycznego oraz ozonowania,
• podczas oczekiwania na przystanku należy zachować bezpieczną odległość pomiędzy innymi pasażerami,
• pasażer, który będzie miał objawy choroby, takie jak kaszel, duszności, wysoka temperatura – nie zostanie 

wpuszczony na pokład autokaru.
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Domy Konesera - Miejsce gdzie, zatrzymał się czas
Koneser’s Houses - A place where time stopped

Stylowa agroturystyka, ukryta w dolinie gór morenowych. Pokoje 
rozlokowane w 6 domkach i chatach, na terenie ok 14 ha 

w otoczeniu górzystego terenu Welskiego Parku 
Krajobrazowego, nieustępującemu urodą wło-

skiej Toskanii.  Pokoje wyposażone w au-
tentyczne stare meble, lampy i bibeloty, 

książki. Wokół świeże powietrze, cisza, 
odgłosy natury sprzyjające wypoczyn-
kowi slow, bez smogu i zgiełku. Miej-
sce idealne również na szkolenia, wesela, 
warsztaty. Odbywają się tu także kilka razy 
w roku koncerty i spektakle.

Stylish agritourism, hidden in the 
valley of moraine mountains. Rooms 
located in 6: cottages and cottages, 
on the area of about 14 ha surrounded 
by the mountainous area of Welski 
Landscape Park, not giving way to 
the beauty of Italian Tuscany. Rooms 
equipped with authentic old furnitu-
re, lamps and trinkets, books. Around 
the fresh air, silence, nature sounds 
conducive to rest slow, without smog 
and noise. The place is also ideal for 
training, weddings, workshops. The-
re are also concerts or theater several 
times a year.

Informacja i rezerwacja:
Tel: 511 332 400, Email: recepcja@domykonesera.pl, Facebook: https://www.facebook.com/koneserhouse 
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Gdańsk, Sopot, Gdynia

Trzy miasta – jeden cel podróży

zobacz więcej na 

www.pomorskie.travel




