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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



Dziś większość z nas pozostaje u siebie, odkładając dale-
kie eskapady na lepszy czas. Warto więc rozejrzeć się bliżej 
i odkryć to, co dotychczas przegapiliśmy, nie docenialiśmy. 
 
Zachwycamy się zamkami nad Loarą, często nie 
wiedząc, co posiadamy. Przekonajcie się, przemierzając 
z nami szlak gotyckich zamków północno-wschodniej 
Polski. A jeśli zechcecie zbliżyć się do natury, wybier-
zcie się z nami na pomorskie szlaki kajakowe. Zabier-
zemy Państwa także do Elbląga na niezapomniany rejs 
Kanałem Elbląskim. Przejazd statkiem po trawie…?  
To ekscytujące i tylko tutaj. 

Zawitamy do Gołdapi, jedynego uzdrowiska na Warmii 
i Mazurach, a żeby odczarować biegun zimna – do Suwałk, 
krainy słońca i jezior. W Toruniu przekonacie się, że to nie 
tylko miasto Kopernika i katarzynek. Nad morzem wybier-
amy kameralne Darłowo i okolice. Naprawdę warto. 

Jeśli wolicie południowe klimaty, to przede wszystkim Jura 
Krakowsko-Częstochowska. Szlak Orlich Gniazd z dawny-

mi warowniami, bogactwo olśniewających form skalnych 
i piękno przyrody.

Zajrzyjmy też do Sandomierza go galerii Cezarego 
Łutowicz, który odkrył dla biżuterii krzemień pasiasty, 
występujący tylko w jednym miejscu na świecie, w Górach 
Świętokrzyskich. W Puławach udamy się na randkę 
z historią w romantycznym parku. Do miasta przyciąga 
przede wszystkim rezydencja Adama i Izabeli Czartorys-
kich, największa atrakcja w regionie. 

Podczas podróży zatrzymaliśmy się w wielu interesujących 
miejscach, często niedocenianych lub nieznanych. Przeko-
najcie się sami, że warto je odwiedzić. 

Dla niezmotoryzowanych mamy dobre wieści. W wiele 
z tych miejsc zabierze Państwa Polonus. Dotrzecie do nich 
w komfortowych warunkach i bezpiecznie.

Bożena Miller
redaktor wydania

Drodzy Czytelnicy
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Zamki gotyckie 
PomorZa, Warmii i maZur

W   Z A S I Ę G U   R Ę K I

Czerwień cegły wśród zielonych łąk, sterczące wieże monumentalnych budowli i rycerska 
brać. Czy ten obrazek coś Ci przypomina? Północ Polski obfituje w ceglane zamki 

gotyckie, stawiane tu w czasach średniowiecza, głównie za sprawą Krzyżaków, na czele 
z największym ceglanym zamkiem na świecie w Malborku. Zachowane do dziś warownie 

nie tylko są świadkami historii tych ziem, ale i wspaniałymi atrakcjami dla turystów. 
Daj się porwać w podróż po kilku z nich!

Malbork
największy zamek z błota 

Czemu z błota? Bo buduje go cegła, a ta robio-

na jest z gliny. Zamek w Malborku, będący dziś 

zabytkiem UNESCO, ma ponad 700 lat, zajmu-

je 21 ha terenu, a obejmują go mury obronne 

ciągnące się na długości ponad 5 km! To robi 

ogromne wrażenie! Ponoć była to najbardziej 

ekskluzywna rezydencja ówczesnej Europy, ale 

w tych wielkich murach przesiadywała całkiem 

skromna załoga. Zamek wysoki zamieszkiwało 

35 – 65 braci, a zamek rezydencjonalny prze-

znaczony był dla wielkiego mistrza zakonu  

i 3 – 4 osób mu towarzyszących.

ZAMEK MARII
Marienburg, czyli zamek Marii, zaczął powsta-

wać około 1280 roku, a jego budowa skoń-

czyła się w XV wieku. Szybko stał się główną 

siedzibą Krzyżaków i zaczątkiem państwa za-

konnego. Składał się z 3 potężnych komplek-

sów – zamku niskiego, średniego i wysokiego. 

Dziś można je zwiedzać, bo po zniszczeniach II 

wojny światowej zamek wspaniale odbudowa-

no, a właściwie ta rekonstrukcja trwa do dzi-

siaj. Może wyda Ci się to dziwne, ale 3 godzi-

ny zwiedzania zamku minęły jak okamgnienie. 

Zobaczysz tu najważniejsze fragmenty nigdy 

niezdobytej twierdzy – wielki refektarz, pałac 

wielkich mistrzów, kaplicę św. Anny czy nie-

zwykle cenny kościół Najświętszej Marii Panny 

– arcydzieła architektury gotyckiej. Są też inne 

ciekawostki – latryny tu i ówdzie w zamku, 

ogrzewanie podłogowe czy największy okap 

na świecie. Ponoć w średniowieczu nigdzie nie 

jadano tak wystawnie i smacznie jak u Krzyża-

ków. 
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bytÓw 
zamek borÓw tucholskich

Była Warmia, były Mazury, to teraz prze-

niesiemy się na Kaszuby i to na zachodnie 

ich rubieże. Stanął tu pod koniec XIV wie-

ku, na obronnym wzgórzu potężny zamek 

krzyżacki. Ceglane, grube mury warowni 

spięto w narożach wieżą i trzema wysu-

niętymi basztami. Owa graniczna strażni-

ca, nowoczesna jak na swe czasy, miała 

być przy okazji ekskluzywnym zajazdem 

dla rycerzy z zachodniej Europy. Jeszcze 

dziś majestatyczna warownia robi spore 

wrażenie, otoczona borami, wyrasta jak 

potężny gród, zachwycając swą architek-

turą. A do tego zabawia gości, bo imprez 

tu nie brakuje, również z udziałem bractw 

rycerskich. 

Na zamku bytowskim, w najstarszym jego 

skrzydle, zaprasza codziennie muzeum, 

ale też hotel i restauracja. Na miejscu 

kupisz pamiątki z charakterystycznymi 

wzorami kaszubskimi. My się skusiliśmy, 

bo wszelkie wzory etno są bliskie memu 

sercu. A co wokół zamku w Bytowie? 

Nieprzebrane lasy, jeziora i czyste łono na-

tury, które zaprasza Cię na szlaki. Możesz 

przemierzać je na rowerze, w kajaku czy 

podczas pieszej wędrówki. Żal nie skorzy-

stać!
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człuchÓw 
Drugi po malborku

Zamek człuchowski, choć niegdyś potężny 

i znaczący, nie miał tyle szczęścia, co malbor-

ska warownia i po zniszczeniach wojennych 

nie został odbudowany, ale rozebrany. Na 

szczęście niecałkowicie, więc nadal jest co 

podziwiać. Wróćmy jednak do jego począt-

ków. Szybko, bo już na początku XIV wieku, 

Człuchów zakupili Krzyżacy i wybudowali za-

mek na półwyspie wcinającym się w jezioro 

– otaczające całą wielką warownię. 

Miejsce leżące na skrzyżowaniu szlaków 

wiodących z Niemiec do Malborka miało 

kluczowe znaczenie dla państwa zakon-

nego. Człuchowski zamek wysoki miał 

dodatkowo aż trzy podzamcza, a ponad-

to otoczony był potężnymi murami ka-

mienno-ceglanymi, posiadał 11 bram,  

9 baszt i rozbudowany system fos z mosta-

mi zwodzonymi. Niefortunnie król pruski 

Fryderyk Wilhelm II zlecił rozbiórkę zamku, 

by odbudować miasto strawione pożarami. 

Miało to miejsce pod koniec XVIII wieku. Do 

dzisiaj z gotyckiego zamku zachowała się 

potężna, blisko 50-metrowa wieża obronna, 

której nie zdołano rozebrać. Na fundamen-

tach kaplicy zamkowej stanął w XIX wieku 

kościół ewangelicki i w takiej formie budowla 

trwa do dziś. Ładnie odrestaurowana, mieści 

całoroczne muzeum prezentujące historię 

i kulturę regionu.
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gniew 
strasznie zabawny zamek

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus 

– takie powitanie czeka na Ciebie na zam-

ku w Gniewie na Kociewiu. Czemu Cię to 

dziwi, wszak to dawny klasztor! Zbudowali 

go Krzyżacy, wkrótce po tym, jak w 1297 r.  

osada Gniew otrzymała prawa miejskie. Za-

mek, postawiony zgrabnie na planie zbli-

żonym do kwadratu o wymiarach blisko 50 

metrów, pięknie prezentuje się do dziś w nie-

zwykle malowniczej scenerii, nad rzeką Wisłą. 

Mocno zniszczony w XX wieku, został później 

odbudowany.

MAlownIcZy I ZAbAwny

Dziś warownia mieści luksusowy hotel i ofe-

ruje niezapomniany wypoczynek. Doceni to 

każdy, kto choć raz przybył tu na śniadanie. 

Ale nie zapomniano też o przygodnych tury-

stach, którzy chcą wpaść do Gniewu tylko na 

kilka chwil i poznać tajemnice zamku. Gorąco 

polecam zwiedzanie warowni, bo odbywa się 

w świetnej formule. Na pewno gniewski za-

mek zapadnie Ci mocno w pamięć, szczegól-

nie gdy skusisz się na nocny spacer po mrocz-

nych zakamarkach zamku, z latarnią w dłoni 

i z duszą na ramieniu. Opowieści przewodnika 

są strasznie... śmieszne! Dawno tak się nie 

ubawiłam jak właśnie na zamku w Gniewie. 

Warto zawitać pod murami również podczas 

ciekawych imprez plenerowych. W sierpniu 

Gniew staje się na kilka dni areną festiwalu 

historycznego Vivat Vasa, z głównym wido-

wiskiem batalistycznym „Bitwa pod Gniewem 

1626”.
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kwiDzyn 
zamek inny niż wszystkie

To, co wyróżnia zamek w Kwidzynie, to cha-

rakterystyczna, największa latryna na świe-

cie! Gdanisko – wieża sanitarna i obronna 

zarazem, ma tutaj 25 metrów wysokości 

i połączona jest z resztą zamku ostrołuko-

wym pomostem wspartym na pięciu cegla-

nych filarach, pod którym całe średniowiecze 

płynął strumień odprowadzający wszystko, 

co trzeba. Kryty pomost prowadzący z gda-

niska do zamku na wysokości pierwszego 

piętra ma długość 54 metrów i kryje ciekawą 

wystawę etnograficzną ze skarbami mate-

rialnymi Dolnego Powiśla.

dlaczego inny niż wszystkie

Ciekawostką Kwidzyna jest fakt, że zamek 

ten nie był krzyżacki. 1/3 ziem zdobytych 

przez zakon miała należeć do Kościoła i tak 

powstało biskupstwo i kapituła pomezańska 

z siedzibą w Kwidzynie. Do warowni biskupa, 

budowanej przez całe XIV stulecie, przylega 

bezpośrednio katedra, co miało znaczenie 

obronne, ale też było po prostu wygodne. 

Dzisiaj ten unikatowy kompleks architekto-

niczny, niewiele zniszczony podczas II wojny 

światowej, jest w pełni dostępny dla turystów, 

z wystawami stałymi i czasowymi. W piwni-

cach zamku stoi skrzynia, w której siedział Ju-

rand podczas kręcenia  „Krzyżaków”.
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kętrzyn 
na zamku w rastenburgu

Kętrzyn na Mazurach od momentu po-

wstania w XIV wieku aż do czasów II 

wojny światowej nosił nazwę Rastenburg. 

Polski odpowiednik to Rastembork, ale 

po wojnie funkcjonował bardzo krótko, 

aż miasto w 1946 roku zyskało miano 

Kętrzyna, od nazwiska Wojciecha Kętrzyń-

skiego – historyka z XIX wieku, walczące-

go z germanizacją Mazur. Murowany za-

mek powstał dla Krzyżaków przed 1374 

rokiem, a bronił ich przed najazdami Li-

twinów. Dziś jest odbudowany po sporych 

zniszczeniach II wojny światowej i mieści 

Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego 

oraz bibliotekę.

chorągwie 
nAdgRAnIcZnEj wARownI
Tutaj poznajemy ważną postać Zofii Li-

charewej – założycielki kętrzyńskiego 

muzeum. Mocno zaangażowała się ona 

po wojnie w ratowanie zabytków War-

mii i Mazur, które dziś można podziwiać 

w muzeach całego regionu. Na mnie 

wielkie wrażenie na kętrzyńskim zamku 

zrobiła wystawa gotyckiej rzeźby sakral-

nej, głównie z XV wieku. Unikatem są tu 

również pruskie chorągwie pogrzebowe, 

w tym jedyna zachowana z terenu daw-

nych Prus chorągiew pogrzebowa dziecka 

z wizerunkiem zmarłego w wieku 3 lat 

Botho Eulenburga. No i jeszcze nowinka – 

multimedialna makieta Kętrzyna, świetna 

gra światła i słowa, pięknie prezentująca 

historię miasta. W pobliskiej baszcie na-

tomiast poznasz realia średniowiecznej 

kuchni, a nawet kilka przepisów na dania 

tamtych czasów.
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lębork
sprawieDliwy zamek

Czy byliście kiedyś w Lęborku? Nas po-

zytywnie zaskoczyło to średniowieczne 

miasteczko, bardzo ładnie zrewitalizo-

wane w ostatnich latach. Nie jest znane 

szerokiej publiczności, a jednak blisko tu 

np. z popularnej Łeby, toteż po wydmach 

warto wyskoczyć na wycieczkę do krzy-

żackiego Lęborka. Najstarszym zabytkiem 

miasta jest zamek – spory gmach, który 

dzisiaj nie ma już wiele wspólnego z XIV-

-wieczną siedzibą Dytrycha von Louphe-

ima – pierwszego krzyżackiego wójta 

Lęborka. 

Był w przeszłości wiele razy rozbudowy-

wany i przekształcany i gotyckie elementy 

warowni widoczne są już tylko miejscami. 

Zamek jest dziś siedzibą sądu, toteż jego 

zwiedzanie jest utrudnione, za to potrafi 

zachwycić już sama bryła zamku, mająca 

kształt wielkiego gmachu z ciekawymi 

zdobieniami. A wierzcie mi, zamek to nie 

jedyny ciekawy obiekt w Lęborku, bowiem 

odnajdziesz tu kilka naprawdę unikalnych 

baszt miejskich, które pięknie zrekonstru-

owane wraz z murami miejskimi i gotycką 

świątynią prowadzą Cię ślicznym szla-

kiem, będącym zarazem Pomorską Drogą 

Św. Jakuba. Poczujesz się tutaj jakby prze-

niesiony w czasie...



liDzbark 
warmiński
zamek biskupÓw 
warmińskich
Zamek w Lidzbarku Warmińskim, zbudo-
wany w latach 1350-1401, jest jednym 
z najcenniejszych średniowiecznych zam-
ków ceglanych w Europie, jedyną w Polsce 
zachowaną gotycką rezydencją biskupów. 
Wzorowany był na architekturze krzyżac-
kich zamków komturskich, uzyskał charak-
ter średniowiecznej rezydencji obronnej. 
Wraz z zamkiem powstały dwa przedzam-
cza, a całość – niezależną od miasta – od-
dzielały mury obronne i fosy. 

Warownia jest czworoboczną budowlą 
z potężną wieżą w narożu, wieżyczkami 
narożnymi, dziedzińcem z arkadowymi 
krużgankami. Wnętrza, w większości ory-
ginalne, zwieńczone są dekoracyjnymi 
sklepieniami: krzyżowo-żebrowymi w piw-
nicach, gwiaździstymi w pomieszczeniach 
reprezentacyjnych. W komnatach piętra re-
prezentacyjnego i na ścianach krużganków 
zachowały się w znacznym stopniu barwne 
polichromie o bogatym programie ikono-
graficznym.

Zamek był główną siedzibą biskupów war-
mińskich w latach 1350-1795. Wielokrotnie 
przebudowywany, przez stulecia upiększa-
ny, wyposażony był w znakomite dzieła 
sztuki i bogate zbiory biblioteczne. Jednym 
z cenniejszych pomieszczeń, w pełni auten-
tycznym, jest kaplica zamkowa z rokoko-
wym wystrojem wnętrza z poł. XVIII w. 

Wśród rezydujących na zamku biskupów byli 
wybitni uczeni, mężowie stanu, humaniści, 
m.in. Stanisław Hozjusz, Jan Dantyszek, Mar-
cin Kromer czy Ignacy Krasicki. Mieszkańcem 
zamku był też Mikołaj Kopernik, pełniący 
funkcję lekarza biskupów warmińskich.

Rok 1945 zamek przetrwał w stanie nie-
naruszonym, szybko powołano w nim mu-
zeum, od 1963 roku jest Odziałem Muzeum 
Warmii i Mazur w Olsztynie. 

W 2018 roku zamek otrzymał tytuł Pomnika 
Historii Prezydenta RP.
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nowe
a zamek jeDnak stary

Choć nazwa może sugerować dziś coś inne-

go, Nowe to bardzo stare miasto, pierwsze 

wzmianki o nim pochodzą z połowy XIII wie-

ku, ale na pewno istniało jeszcze wcześniej. 

Zamek Krzyżacy zbudowali tu około połowy 

kolejnego, XIV stulecia. Był to jeden z naj-

mniejszych zamków na Pomorzu, a dodatko-

wo, po zniszczeniach wojnami szwedzkimi, 

w XVIII wieku częściowo go rozebrano. 

Zachował się jednak budynek mieszkalny 

warowni, który w czasie rewitalizacji odzy-

skał gotycki charakter. Ten dość niepozorny 

zamek na Kociewiu mieści dziś Centrum 

Kultury i bibliotekę. Jest dostępny bezpłat-

nie, ale nie tylko dlatego warto tu zajrzeć, 

przemierzając Szlak Zamków Gotyckich, bo-

wiem zamek w Nowem stanowi ciekawą pa-

miątkę przeszłości, wraz z innymi zabytkami 

miasta – gotyckimi kościołami św. Mateusza 

i św. Maksymiliana oraz murami obronnymi. 

Czy wiesz, że zachowało się tu ponad 500 

metrów zabytkowych, średniowiecznych 

murów miejskich? Jest też fosa i pozostało-

ści kilkunastu wież obronnych, a to wszystko 

w widocznym do dziś, niemal nienaruszo-

nym układzie średniowiecznego krzyżackie-

go miasta.



olsztyn 
zamek z kopernikiem

Z Mazur przenosimy się na Warmię, do 

pięknego Olsztyna, gdzie niedaleko uro-

czego rynku, na wzgórzu wznosi się do-

brze zachowany XIV-wieczny zamek kapi-

tuły warmińskiej. Wita przed nim pomnik 

Mikołaja Kopernika – najsłynniejszego 

mieszkańca owego zamku, twórcy helio-

centrycznego modelu Układu Słoneczne-

go. Cieszy się wielkim powodzeniem nasz 

astronom, każdy przysiada mu na kola-

nach, o czym świadczy wygłaskane złote 

udo. Stąd o krok do Bazyliki konkatedralnej 

pw. św. Jakuba Apostoła, niezniszczonej 

w zawieruchach XX wieku, bo traktowanej 

jako kościół, a te w Olsztynie podczas II 

wojny światowej były ocalone od spalenia.

nie tylko złote udo kopernika 

Warto zawitać na gotyckim zamku w Mu-

zeum Warmii i Mazur, by zobaczyć cenne pa-

miątki po Koperniku, który mieszkał tu w XVI 

stuleciu, w całkiem sporym mieszkaniu. Nad 

głową miał cudowne sklepienie kryształowe, 

tak nazywa się ono fachowo. Jest fantastycz-

ne i oryginalne, rzadko dziś spotykane, a co 

ciekawe, możesz je tu podziwiać również 

z góry i zobaczyć dokładnie, jak skompli-

kowany to element architektury ceglanego 

zamku. Sala pod sklepieniem prezentuje 

m.in. pamiątki związane z astronomem. Na 

jednej ze ścian krużganka zachowała się, 

również oryginalna, doświadczalna tablica 

astronomiczna z 1517 roku, wykonana wła-

snoręcznie przez Mikołaja Kopernika.
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ryn 
zamek wśrÓD jezior

Krzyżacki zamek w Rynie to serce Mazur, 

XIV-wieczna warownia osadzona na wzgó-

rzu pomiędzy dwoma jeziorami – malowni-

czym, kameralnym jeziorem Ołów z pięknym 

molo i kąpieliskiem oraz Jeziorem Ryńskim, 

tworzącym Szlak Wielkich Jezior Mazurskich. 

Tak naprawdę z czasów średniowiecza po-

chodzi jedno tylko skrzydło, reszta powsta-

ła później i dziś cała budowla zamknięta 

wokół ogromnego dziedzińca tworzy luk-

susowy kompleks hotelowy z Nowym SPA 

Księżnej Anny. To ona według legendy jest 

dobrym duchem zamku – Białą Damą prze-

chadzającą się nocą po murach po tym, jak 

zamurowano ją tutaj żywcem w ramach 

niedotrzymanej umowy jej męża – księcia 

Witolda i Krzyżaków.

z wizytą u Białej damy
Ryński zamek, tak jak inne okoliczne warow-

nie gotyckie, jest dostępny do zwiedzania, 

podczas którego spacerujemy zamkowymi 

korytarzami, zaglądamy do kapitularza, re-

stauracji w refektarzu i na spektakularny, 

zadaszony dziedziniec wewnętrzny, gdzie 

serwuje się iście królewskie śniadanie. Trud-

no też nie dać się skusić miejscowej winiarni. 

Niezapomniany jest pobyt na zamku w Ry-

nie, a nad samym Jeziorem Ryńskim ko-

niecznie zajrzyj do miejscowych restauracji 

i skosztuj lokalnych przysmaków. Najlepsze 

są plińce z pomoćką i baba ziemniaczana, 

ale kartacze, pierogi i małe rybki stynki też 

są fantastyczne. Zdecydowanie Ryn kojarzyć 

odtąd mi się będzie nie tylko z pięknym zam-

kiem, ale i pyszną strawą. Tutaj kończymy 

naszą podróż Szlakiem Zamków Gotyckich 

północnej Polski.
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Zrealizowanie tego artykułu na zlecenie Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej jest działaniem projektu nr 
PR/1/008/2018 ‘Tourism beyond the boundaries – tourism routes of the cross-border regions of Russia and North-East Poland’ 
Turystyka bez granic – szlakami turystycznymi na obszarach transgranicznych Rosji i północno-wschodniej Polski, realizowanego 
z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014 –2020, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Niniejszy artykuł został opracowany przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Trans-
granicznej Polska – Rosja 2014 –2020. Za treść niniejszego artykułu odpowiada Warmińsko-Mazurska Regionalna Organi-
zacja Turystyczna i w żadnym wypadku nie należy przyjmować, że odzwierciedla on stanowisko Unii Europejskiej, Instytucji 
Zarządzającej lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego PWT  Polska – Rosja 2014 –2020.

niDzica 
zamek naD niDą

Nidzica leżąca na Mazurach to średniowiecz-

ny Neidenburg, czyli zamek nad Nidą. To 

najdalej wysunięty punkt na mapie dawnego 

państwa krzyżackiego. Warownia powstała 

w końcu XIV wieku i dość szybko, bo już 

w 1414 roku została zdobyta przez Polaków. 

Zmienne później były jej losy, przypieczęto-

wane w 1945 roku, kiedy Rosjanie zbombar-

dowali budowlę. Szybko jednak odratowano 

to, co zniszczono i od lat mieści się tutaj 

miejskie centrum biznesu, kultury i rozrywki.

Broń pradziadów 
i narzędzia tortur
Podczas zwiedzania zamku odkrywamy ko-

lejne ekspozycje, w tym ciekawą salę z bro-

nią dawnych wojów – chłopów i rycerzy, 

wykonaną własnoręcznie przez miejsco-

wych pasjonatów. Wśród nich odnajdziesz 

śmiercionośne młoty, widły, morgenszterny 

(gwiazdy zaranne), berdysz, korbacz i cie-

kawostkę – oryginalny topór średniowieczny 

– autentyczne narzędzie zbrodni. Zamek nie 

byłby prawdziwym zamkiem bez narzędzi 

tortur, niektóre mocno działają na wyobraź-

nię! Tutaj też dowiadujemy się, że Mazurzy 

mieli polskie korzenie, wskazuje na to tekst 

modlitwy Ojcze Nasz w gwarze mazurskiej. 

Mężczyzna po mazursku to gbur – ma 

wiedzę, majątek, coś znaczy, ale zanim to 

osiągnie, jest po prostu siurem. Największa 

i najważniejsza jest na zamku w Nidzicy 

Sala Rycerska – dawna kaplica i refektarz. 

Zachwycają tu XV-wieczne polichromie i go-

tyckie sklepienie.
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Założone w 1348 r. przez wielkiego mistrza krzyżackiego 
Henryka von Dusemera oczarowuje dziewiętnastowieczną 
zabudową i pastelowymi budynkami przy rynku. Ten sta-
nowi centrum Człuchowa, przy nim znajdowały się daw-
niej domy najbogatszych mieszczan, w tym zachowana do 
dziś kamienica „Pod Pannami”. Wśród zabytków na uwagę 
zasługuje zamek, niegdyś będący drugą co do wielkości 
warownią krzyżacką, zaraz po Malborku. Dziś stanowi sie-
dzibę Muzeum Regionalnego, gdzie można obejrzeć m.in. 
wystawę prezentującą historię ziemi człuchowskiej oraz 
sztukę i rzemiosło na przestrzeni pięciu wieków. Duże wra-
żenie robi widok z jego 46-metrowej wieży na całe miasto 
i okolicę. Na szczyt można wspiąć się samemu lub wjechać 
windą. Następnie warto zrelaksować się wśród 150-letnich 
drzew w Lasku Luizy, czyli parku blisko centrum miasta, po 
którym uwielbiała spacerować królowa pruska Luiza, żona 
Fryderyka Wilhelma III. A to nie koniec atrakcji. Okolice 
pomorskiego miasteczka pełne są niespodzianek – cztery 
jeziora i park krajobrazowy to świetne miejsca dla lubią-
cych aktywny wypoczynek miłośników przyrody. Odnajdą 
się tu amatorzy żeglarstwa, kajakarstwa, jazdy na rowe-
rze (ponad 15 km ścieżek rowerowych!), nordic walkingu,  
a nawet wyścigów motorowych. Regularnie odbywają 
się tu mistrzostwa Polski w motocrossie. Innymi słowy, 
w Człuchowie odnajdzie się podróżnik każdego rodzaju!

Człuchów – odkryj i podziwiaj!
niezwykła atmosfera i bogata historia – tak pokrÓtce można określić człuchÓw, 

malownicze miasteczko położone na skraju pojezierza krajeńskiego.

 Ratusz – siedziba Urzędu Miejskiego przy al. Wojska Polskiego

 Wnętrze kościoła Świętego Jakuba – obecna nawa główna, dobudowana 
 do barokowej części w latach 20. XX wieku

 Człuchów – panorama rynku

A tych nie brakuje i dzisiaj, o czym można przekonać się, 
odwiedzając Radków oraz jego okolice i tym samym po-
czuć się jak w turystycznym raju.

Malownicze  szlaki  wśród  formacji  skalnych  jako  żywo 
przypominających  postacie,  zwierzęta  oraz  przedmioty, 
klimatyczne  schroniska,  zapierające  dech  w  piersiach 
widoki  z  licznych  punktów  widokowych,  przyrodnicze 
osobliwości, szlacheckie rezydencje, zabytki architektury 
świeckiej i sakralnej, miejsca kultu, muzea i wystawy – na 
to wszystko z pewnością nie wystarczy kilku dni – do Rad-
kowa trzeba przyjechać na dłużej. A po trudach wędrówek 
i zwiedzania skorzystać można ze świetnej kuchni lub zre-
laksować się w ośrodku wypoczynkowym nad Zalewem 
Radkowskim.

Latem najczęściej turyści przyjeżdżają w Góry Stołowe, bo 
w ich okolicy  leży gmina Radków, by wędrować po licz-
nych  szlakach  turystycznych.  Najpopularniejszym  miej-

scem jest oczywiście Szczeliniec Wielki, ale warto pamię-
tać, że szlaki prowadzą też do tak atrakcyjnych miejsc, jak 
Skalne Grzyby, Narożnik, Skały Puchacza, do niezwykłej 
Skalnej Czaszki, ukrytych w lesie Wodospadów Pośny czy 
pozostałości militarnej przeszłości regionu, jakim jest Fort 
Karola. Atrakcją samą w sobie jest również przygraniczne 
położenie Radkowa  i możliwość  korzystania  ze  szlaków 
po  stronie  czeskiej. Wiele  z miejsc  udostępnionych  jest 
też  jako  znakowane  trasy  rowerowe o  różnej  skali  trud-
ności,  które uzupełniają  liczne drogi  leśne  i  polne. Zimą 
z kolei gmina Radków zaprasza na wytyczane przez ratrak 
i utrzymywane trasy narciarstwa biegowego (w sumie ok. 
50 km), które pozwalają poznać Góry Stołowe w niezwy-
kłej, śnieżnej scenerii.

W Radkowie nie sposób się nudzić. To miejsce atrakcyjne 
przez cały rok, pozwalające spędzić ciekawie wolny czas 
nie tylko latem, ale również zimą. Koniecznie sprawdźcie 
to na własnej skórze.

W przewodnikach turystycznych, które ukazywały się blisko sto lat temu, spotkać można okre-
ślenie „Kraj Pana Boga”, którym opisywano teren ziemi kłodzkiej. I nie chodziło tu wcale o po-
bożność mieszkańców, chociaż i tej nic nie można było zarzucić, ale o ilość atrakcji, jakie cze-
kały na odwiedzających region turystów. 

Radków  w kRaju Pana Boga
Waldemar Brygier – NaszeSudety.pl
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Wkrótce w Lidzbarku Warmińskim powstaną: pawi-
lon zdrowia, a także promenady do terenoterapii. Te 
obiekty będą już niebawem. Od czterech lat miesz-
kańcy i urlopowicze mogą cieszyć się Leśnym Parkiem 
Uzdrowiskowym Doliny Symsarny. Został on wyposa-
żony w urządzenia przeznaczone do leczenia uzdro-
wiskowego. Znajdują się tam m.in sprzęty do ćwicze-
nia narządów ruchu, a także ścieżka sensoryczna, na 
której zmysły węchu, słuchu i dotyku są najważniejsze.

Ekologia
Bo w Lidzbarku Warmińskim wiedzą, jak żyć w symbio-
zie z naturą i jak o nią dbać. Dolina rzeki Łyny i siedliska 
ptaków zostały objęte ochroną przyrodniczą. Na tere-
nie miasta, wzdłuż brzegów rzeki powstały bulwary. 
Jest to nie tylko miejsce wypoczynku i rekreacji miesz-
kańców ale również enklawy zieleni będące siedliska-
mi chronionych gatunków zwierząt i roślin. Bulwary 
stanowią również korytarze ekologiczne i wpływają na 
jakość powietrza w mieście. Dbając o jakość powietrza 
władza miasta postawiły na ekologiczny transport pu-
bliczny. Od października na ulice Lidzbarka Warmiń-
skiego wyjadą elektryczne autobusy.

Współczesne miasto
W tym niewielkim miasteczku żyje niespełna 16 
tys. ludzi, wszyscy się tu znają, nikt nie jest ano-
nimowy. Mieszkańcy są bardzo aktywni i uczestni-
czą w życiu miasta. Prężnie działają stowarzysze-
nia, kluby sportowe. Odbywa się wiele wydarzeń 
kulturalnych. Najbardziej znane to Lidzbarskie 

Wieczory Humoru i Satyry – najstarszy turniej ka-
baretowy w Polsce.

Śladami Wielkich polakóW
Miasto sławę zawdzięcza dwóm sławnym Polakom: 
Ignacemu Krasickiemu i Mikołajowi Kopernikowi. 
Ten pierwszy, twórca bajek i satyr, a także reformator 
Rzeczypospolitej, założył  ogrody i oranżerię, orga-
nizował wystąpienia teatralne, posiadał bogaty księ-
gozbiór. Wybitny astronom w Lidzbarku – u swojego 
wuja – mieszkał łącznie osiem lat. To właśnie tutaj 
sformułował podwaliny swej teorii heliocentrycznej, 
które spisał w tzw. Małym komentarzu.

cittasloW
Może nie każdy z nas „zatrzyma Słońce, a poruszy 
Ziemię”, czy stworzy coś na miarę nagrody Nobla, ale 
przyznacie, że panują tutaj sprzyjające warunki, aby 
złapać dystans, spojrzeć inaczej na bolesne sprawy, 
zanurzyć się w przyrodzie i może wtedy wpadnie nam 
do głowy pomysł na miarę naszej prywatnej nagrody 
Nobla. Słowa na wyrost? Nic bardziej mylnego. Prze-
cież Lidzbark Warmiński należy do  międzynarodowej  
sieci miast dobrego życia Cittaslow, które w swoim 
DNA mają maksymę: spiesz się powoli i doceniaj życie.
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Wytchnienie, regeneracja, cisza i kontakt z przyrodą. jeśli takie cele staWiasz sobie 
przed Wypoczynkiem, to dobrze trafiłeś. są tu termy, niedaWno oddano 

do użytku tężnie, uzdroWisko nabiera coraz bardziej Wyraźnych kształtóW. 
a życie? życie toczy się W rytmie sloW, bo jakżeby mogło być inaczej W miejscoWości 

należącej  do międzynarodoWej sieci miast dobrego życia cittasloW.

   urszula abuceWicz   
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historyczna stolica Warmii
Przez pięć stuleci, od XIV do XIX wieku Lidzbark 
Warmiński był stolicą Warmii i co za tym idzie naj-
większym jej miastem. To tutaj urzędowali biskupi 
warmińscy, których okazałą siedzibę, czyli zamek, 
możemy podziwiać do dzisiaj. Od 2018 roku obiekt 
ten został uznany za pomnik historii Prezydenta RP 
obecnie znajduje się tam Muzeum Warmińskie. Nie-
gdyś nazywane było perłą Warmii, swą pozycję stra-
ciło podczas rozbiorów polskich, ale choć historia 
bywa bezlitosna, włodarze kierujący obecnie mia-
stem znaleźli sposób, jak odzyskać charakter i blask 
i rozbudowują uzdrowisko.

UzdroWisko
Już od kilku lat miłośnicy gorących źródeł mogą wy-
brać się do Term Warmińskich, pierwszego ośrodka 
termalnego na północy Polski. W czerwcu tego roku 
oddane zostały do użytku tężnie solankowe, kolejnym 
krokiem będzie budowa ośrodków lecznictwa. – Czy-
ste powietrze, krajobraz, środowisko, ale z drugiej 
strony też ukształtowanie terenu, dwie rzeki, plaża 
miejska, jezioro – jedno oddalone trzy kilometry od 
miasta, drugie o siedem kilometrów – zachwalał swo-
je miasto w radiu Olsztyn  burmistrz Lidzbarka War-
mińskiego Jacek Wiśniowski, zapewniając, że wybrana 
droga rozwoju miasta jest naturalnym kierunkiem.

lidzbark Warmiński
tu bije serce Warmii

Odkryj Lidzbark Warmiński: www.lidzbarkw.eu 
i bądź na bieżąco: 

www.facebook.com/umlidzbarkwarminski
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Jego najciekawsza odmiana występuje tylko  
w jednym miejscu na całym globie – w Górach  
Świętokrzyskich. Według archeologów był tam  

wydobywany już w czasach neolitu. Głównie  
w rejonie Krzemionek Opatowskich, a 20 km  

od Sandomierza we wsi Śródborze występuje  
jego najpiękniejsza odmiana.  

Odkrywca
Dla biżuterii odkrył go w roku 1972 Cezary Łutowicz. 
Było to bardzo trudne, gdyż  w tym czasie panie nosi-
ły rosyjską złotą biżuterię z czerwonym oczkiem, on zaś 
proponował kamień z polnej drogi, a wówczas pojęcie 
biżuteria autorska jeszcze nie istniało. Ale się nie poddał 
i w przyszłym roku minie 50 lat, od kiedy pracuje z tym 
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Krzemień pasiasty
„Kamień optymizmu” nazywany jest też polskim kamieniem szlachetnym. Dlaczego?

DorotA oLENDZKA

kamieniem. Miał kilkadziesiąt wystaw na trzech kontynentach. Wszę-
dzie jako wyróżnik Polski, a szczególnie sandomierski. Wszędzie od-
biór jego twórczości był doskonały. Między innymi autor pokazywał 
kamień ten w formie biżuteryjnej na dwóch światowych wystawach 
EXPO w Mediolanie i w Astanie i wszędzie było potwierdzenie, że 
warto to robić. Oprawa tych kamieni jest świadomie ascetyczna, gdyż 
nie ma sensu konkurować z czymś, co już jest piękne. Ludzkość znów 
szuka tego, co jest szczere, prawdziwe, naturalne i nasze, a Polska ma 
nareszcie swój i tylko swój kamień. Dziś wyroby Cezarego Łutowicza 
są dostępne w jego galerii w Sandomierzu, a samo miasto jest od 
2007 roku „światową stolicą krzemienia pasiastego”. 

Optymizm
Biżuteria z krzemienia to jednak nie tylko piękne ozdoby, lecz tak-
że elementy mogące posłużyć za ochronne talizmany lub amulety 
szczęścia. Wyznawcy ezoteryki wierzą bowiem, że minerał ten ma 
magiczne właściwości i liczne moce. Przede wszystkim krzemień pa-
siasty to kamień optymizmu. Potrafi przyciągnąć pozytywne nasta-
wienie, jednocześnie odpychając negatywne myśli. Dodaje też energii 
i sił fizycznych, niwelując zmęczenie i przepracowanie. Warto mieć go 
zawsze przy sobie, ponieważ może pomóc w wielu sytuacjach życio-
wych. Świetnie sprawdzi się więc w roli amuletu na szczęście. Cezary 
Łutowicz twierdzi że jest optymistą, gdyż jest najdłużej, bo już 50 lat 
żyjącym człowiekiem z tym kamieniem.

PoczątKi 
Siekierki z krzemienia pasiastego były znajdowane przez archeologów 
w grobach. W większości nie mają one śladów pracy i wszystko wska-
zuje na to, że były to przedmioty szczególnie związane z obrzędowo-
ścią, z magią. One dowartościowywały osobę lub sytuację. Krzemień 
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ma w sobie trzy żywioły: wody, gdyż rysunek na kamie-
niu w swoim uzwojeniu przypomina wodę, żywioł ognia 
– uderzony krzemień o krzemień daje ogień, najstarszym 
wyobrażeniem żywiołu powietrza, czyli gromu, jest rysu-
nek siekiery, czyli jest też żywioł powietrza. 

BryłA
Ten kamień zawiera w sobie zespół cech plastycznych. 
Wykopujemy piękną rzeźbiarską formę. Najpiękniejsze 
okazy, jakie Cezary Łutowicz wydobył, zostały przeka-
zane do muzeum w Sandomierzu, gdzie stoją jako bryły 
nawiązujące do współczesnych rzeźb. Czasem rzeźbiar-
skość bryły jest na tyle onieśmielająca, że ciężko jest ją 
pociąć, coś, co w tej postaci ma 150 mln lat. Jeżeli jest 
to kamień, który w swojej zewnętrznej formie nie jest aż 
tak bardzo zachwycający, to jest wtedy cięty na plastry 
i tu pojawia się grafika. Bywa, że obraz jest bardzo ma-
larski. Z tego kadruje się i szlifuje wybrane elementy. Jest 
to cała technologia, która jest potrzebna do uzyskania 
określonej biżuterii. 

BiżuteriA
To element dowartościowujący, gdyż  jest ona świado-
mym elementem wzbogacającym nasz wizerunek. Po-
jawia się ona dopiero na pewnym etapie rozwoju czło-
wieka, na lądach bardzo  oddalonych od siebie. Jak była 
potrzebna w pradziejach, jest potrzebna i dziś... 
Cezary Łutowicz w biżuterii zrobionej dla królowej Bel-
gii, Matyldy, zastosował dysk w ciepłych barwach, który 
pasował do złotej oprawy. Już polska dyplomacja używa 
krzemienia pasiastego jako upominków.

siłA
W „Rola krzemu w ewolucji biochemicznej życia” ks. 
prof. Sedlak pisze, że istnienie każdego żywego orga-
nizmu oparte jest na krzemie. W etnografii rosyjskiej 
i romskiej krzemienia używano do gotowania wody. Na 
Rugii spotyka się krzemienie z otworami i jest tam taki 
zwyczaj dojenia krów aby mleko przelewało się przez 
otwór w krzemieniu – podobno nie kwaśnieje. W far-
mach mlecznych wieszano krzemienie, aby zaznaczyć ich 
pozytywną obecność. 

KoleKcjA
Cezary Łutowicz namówił muzeum w Sandomierzu na 
warsztaty złotnicze dla projektantów. Były prowadzone 
przez 15 lat. Warunek był taki, że każdy z autorów zosta-
wia w muzeum po jednej swojej pracy na rzecz tworzonej 
kolekcji. Obecnie jest tych prac ok. 300 i są to najlepsze 
z powstałych. Dziś ta kolekcja stanowi jeszcze jeden walor 
Sandomierza.

weeKend KrzemieniA PAsiAstego
Impreza odbędzie się w Sandomierzu w dniach 3 – 5 wrze-
śnia br., w programie, który został przewidziany na ten czas 
miłośnicy optymistycznego kamienia znajdą z pewnością 
wiele ciekawych propozycji. Dla smakoszy będzie też ser 
Epokowy Krzemień Pasiasty z serowarni Sery Sandomierskie 
od Dziedzica i wino Krzemień z Winnicy Król.

Udało się nobilitować kamień z polnej drogi do biżuterii 
monarszej i symbolu polskości w świecie biżuterii...
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Tekst: Dorota Olendzka
Zdjęcia: Cezary Łutowicz, Katarzyna Batko, Dorota Olendzka
www.sandomierskie.travel/pl

www.krzemien-sandomierz.pl
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Nie czekaj i ruszaj, by odkryć Pomorskie szlaki kajakowe! czeka Na ciebie 1600 km sPławNych 
szlaków, PoNad 30 rzek i NowoczesNa iNfrastruktura kajakowa, które Pozwolą ciekawie 

sPędzić czas i PozNać Pomorskie z zuPełNie iNNej PersPektywy. zróżNicowaNe Pod względem 
trudNości szlaki sPrawią PrzyjemNość tobie, rodziNie i Przyjaciołom.

Daj się porwać nurtowi przygoDy 
– oDkryj pomorskie szlaki kajakowe

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

… i coś dla żądNych Przygód
Jeśli oczekujesz zastrzyku adrenaliny, chcesz dotrzeć do dzikich 
miejsc i sprawdzić się w walce z wodnym żywiołem, gdzie liczą 
się Twoje kajakarskie umiejętności, Pomorskie Szlaki Kajakowe 
z pewnością Cię nie zawiodą. Znajdziesz tu dzikie, nietknięte 
ludzką ręką miejsca, pełne bystrzy, płycizn, powalonych drzew  
i ostrych zakrętów, które są nie mniejszym wyzwaniem niż gór-
skie rzeki.

Chcesz spojrzeć na historyczną zabudowę Gdańska oraz  
innych pomorskich miast i miasteczek z innej perspektywy? 

A może wypłynąć wprost do Bałtyku, pokonać morskie fale 
i wylądować na morskim piasku? Nic prostszego – wystarczy 
wsiąść w kajak i płynąć z nurtem przygody.

Pełna lista łatwych szlaków, wraz z ich szczegółowymi opisa-
mi, znajduje się na stronie internetowej kajaki.pomorskie.eu 

coś dla szukających wytchNieNia…  
Wyjazd na kajaki jest idealną okazją, aby zbliżyć się do natury i odciąć 
od miejskiego zgiełku. Jeżeli szukasz spokoju i wytchnienia, Pomorskie 
Szlaki Kajakowe z pewnością Ci je zapewnią. Zabierz ze sobą bliskich, 
aby aktywnie spędzić razem czas na łonie przyrody, pooddychać czy-
stym powietrzem.

Wybierając się na kajak, nie musisz martwić się o swoją kondycję. 
Dzięki różnorodności i mnogości dostępnych szlaków bez problemu 
można bowiem zorganizować spływ, który będzie odpowiadał pod 
względem trudności zarówno doświadczonym kajakarzom, jak i ama-
torom.

Chcesz odpocząć w malowniczych 
warunkach przyrody? 
Oto kilka propozycji szlaków dla Ciebie: 

• Wda (Lipusz – Żurawki) [108 km] 
• Ruda/Brda (Płocisz – Dolinka – Garbaty Most) 
 [13 km]
• Brda (Świeszyno – Rytel) [80 km]
• Kanał Wdy (Borsk – Cegielnia) [22,5 km]
• Tuga (Nowy Staw – Rybina) [24 km]
• Czarna Woda (Kłanino – Ostrowo) [13 km]
• Łeba (Łęczyce – Gać) [55 km]

Chcesz przeżyć przygodę na rzece? 
Oto idealne szlaki dla Ciebie: 

• Biała (Jeziernik – Dzików) [21 km]
• Łupawa (Łupawsko – Zgojewo) [70 km]
• Czernica (Sporysz – Lubnica) [28,8 km] 
• Wieprza (Glewnik – Jezioro Obłęskie) [23 km] 
• Słupia (Gowidlino – Ustka) [133 km]
• Wierzyca (Kościerzyna – Gniew) [154 km]
• Piaśnica (Jezioro Żarnowieckie – Dębki) [7 km]

Wierzyca w okolicach Starogardu Gdańskiego Radunia w okolicach Somonina

Piaśnica przed ujściem do morza w Dębkach
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Marzycie o wyjeździe do urokliwego kurortu nad MorzeM BałtyckiM, ale oBawiacie się tłuMu 
turystów? szukacie Miejsca oferującego zarówno Możliwość zwiedzania zaBytków, 

jak i Beztroskiego wypoczynku na piaszczystej plaży? postawcie na kaMeralne darłowo 
i okolice! w sercu polskiego wyBrzeża trudno się nie zakochać…

   karolina laskowska  

Darłowo i okolice
Dąbki 
baza dla kuracjuszy i wodniaków
Kąpieli można zażyć nie tylko w Darłówku, ale też w oddalo-
nych o około 9 km Dąbkach. Uzdrowisko nad Morzem Bał-
tyckim i jeziorem Bukowo to dobre miejsce dla rodzin szu-
kających bezpiecznej przystani. Zarówno dzieci, jak i dorośli 
mogą tu skorzystać z hoteli i sanatoriów oferujących lecz-
nicze zabiegi na górne i dolne drogi oddechowe oraz krę-
gosłup. Przyjeżdżają tutaj kuracjusze na turnusy w ramach 
NFZ i turyści potrzebujący chwili wytchnienia na łonie natury. 

Znajduje się tu też Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach. 
Na terenie przystani żeglarskiej znajdują się pomosty do cu-
mowania jachtów i łodzi motorowych, slip oraz dźwig do 
cumowania łodzi, wypożyczalnia sprzętu rekreacyjnego, ro-
werów oraz łodzi.

Darłowo i Darłówko 
morskie klimaty z nutą historii 
Darłowo to niespełna 14-tysięczne miasto w województwie 
zachodniopomorskim. Słynie z szerokich plaż oraz lecznicze-
go mikroklimatu. Trafia w gusta wielbicieli błogiego leniu-
chowania na piasku, a także uprawiania sportów. Pływanie, 
siatkówka, badminton, rejsy motorówką to jedne z atrakcji. 
Nie można też zapomnieć o złocie Bałtyku – bursztynie. 
Może przy odrobinie szczęścia uda się go tutaj znaleźć?

Pasjonaci historii mogą wyruszyć szlakiem zabytków. Jednym 
z nich jest gotycki Zamek Książąt Pomorskich. Jego budowę 
rozpoczęto w 1352 r. za panowania księcia Bogusława V. 30 
lat później przyszedł tu na świat Eryk Pomorski. Przeszedł do 
historii jako zdetronizowany król Norwegii, Danii i Szwecji, któ-
ry został piratem… Czyżby ukrył część skarbów w Darłowie?

Spokojna przyStań Dla miłośników morza i nie tylko

1 0 0  k i l O M E t R ó w  P R z y g O d y



Nie mniej zaskakujące losy dotyczą jego krewnej – księżnej 
Zofii. Nieszczęśliwa żona Eryka II zakochała się w rycerzu 
Janie z Maszewa. Według legendy przybiegał on nocą ta-
jemnym przejściem do sypialni ukochanej, zwanej dziś „Białą 
Damą”. Te i pozostałe historie można poznać w zamkowym 
muzeum. W Darłowie warto zobaczyć ponadto: ratusz, Bra-
mę Wysoką, pomnik rybaka, galerię ryb Morza Bałtyckiego 
oraz port.

Po intensywnym zwiedzaniu pora na rejs tramwajem wod-
nym po Wieprzy lub podróż statkiem „Król Eryk I” cumują-
cym przy rozsuwanym moście. Stąd łatwo dostać się do Dar-
łówka z 22-metrową latarnią oraz Parkiem Wodnym „Jan” 
z morską wodą.

PaProty, wicie, kruPy
edukacja poprzez zabawę 
Warto wybrać się do Paprotów. Wieś słynie z wierzbowych 
labiryntów. Można wziąć tu udział w rodzinnych grach edu-
kacyjnych i nauczyć się rozróżniać wybrane gatunki roślin  
i zwierząt. Każdy wróci stąd naładowany pozytywną energią.
W Wiciu jest geograficzny środek polskiego wybrzeża, tu 
brzeg morski charakteryzuje się dobrze zachowanymi wy-
dmami białymi i szarymi oraz lasami nadmorskimi. A Jezioro 
Kopań to obszar Natura 2000.

Kto chciałby poczuć dodatkowo ducha zdrowej rywalizacji, 
powinien odwiedzić Park Edukacji i Rozrywki „Leonardia” w 
Krupach. To prawdziwe królestwo gier na świeżym powie-

trzu z około 100 drewnianymi układankami. Jest w czym 
wybierać!

Fort Marian w Malechowie 
dla fanów historii i motoryzacji
Atrakcji nie zabraknie też w Muzeum Militarno-Historycz-
nym w Malechowie, gdzie można zobaczyć kolekcję odre-
staurowanych pojazdów z całego świata – motocykli, cię-
żarówek, czołgów i wielu innych. Przejażdżki hummerem 
i fordem MUTT oraz strzelanie na prawdziwej strzelnicy to 
niezapomniane doświadczenia.

W Darłowie i okolicy nie sposób się nudzić, o czym warto 
przekonać się samemu. Zatem komu w drogę, temu… Za-
chodniopomorskie!
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Nad całym rejonem czuwa DARLOT – Darłowska Regionalna Organizacja 
Turystyczna: aktywna również na portalach społecznościowych: 

Facebooku i Twitterze.     darlot.pl       darlot_pl    www. darlot.pl

Centrum Obsługi Turystycznej 
ul. Powstańców Warszawskich 51, 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.pl
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ZaprasZamy
 na Jurę

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

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska charakteryzuje się 
pięknymi krajobrazami, zaznaczonymi licznymi białymi 
wapiennymi ostańcami i odsłonięciami skalnymi pocho-
dzącymi z okresu jury. Wapienie te przez lata ulegały 
licznym procesom krasowym, dzięki czemu znajdzie-
my tu wiele dużych jaskiń i mniejszych schronisk. Po-
dobno jest jeszcze wiele takich, które wciąż czekają na 
odkrycie. Największe z tych, które już znamy, to Jaski-
nia Wierna (najdłuższa), jaskinia Wierzchowska Górna, 

Jaskinia Głęboka, Jaskinia Nietoperzowa, krakowska 
Smocza Jama, Jaskinia Ciemna z największą komorą 
oraz owiana legendą Jaskinia Łokietka. Wszystkie one, 
z wyjątkiem pierwszej, udostępnione są zwiedzającym.

Szlak zamków na Jurze
Na Jurze znajduje się wiele urokliwych szczytów sta-
nowiących malownicze punkty widokowe lub też so-
lidny fundament dla zbudowanych na nich zamków 

tworzących tzw. Szlak Orlich Gniazd. Najwyższy z nich to Góra 
Janowskiego, znana też jako Góra Zamkowa, która wznosi się 
na wysokość 515,5 m n.p.m. Takie ukształtowanie terenu zosta-
ło wykorzystane przez średniowiecznych budowniczych, którzy 
z rozkazu Kazimierza Wielkiego wznosili tu zamki warowne. Mo-
numentalne budowle miały być nie do zdobycia i broniły ówcze-
snych granic przed najazdami. Dziś zdobycie ich nie jest już takie 
trudne, ale nadal zachwycają i onieśmielają zwiedzających. Szlak, 
który wytyczono pomiędzy zamkami finalnie w 1950 r., nazwano już  
w latach 30. XX wieku Szlakiem Orlich Gniazd. Stanisław Leszczyń-
ski, który zaproponował jego wyznaczenie w czasopiśmie „Ziemia”, 
właśnie z powodu ich umiejscowienia – orły budują swoje gniazda 
w miejscach niedostępnych dla człowieka. Wśród tych warowni nie 
do zdobycia znajdziemy dziś te najbardziej znane i dobrze zacho-
wane lub odbudowane, jak Zamek Królewski na Wawelu, zamek 
Pieskowa Skała czy zamek Bobolice, ale też te, które ucierpiały 

Jura Krakowsko-Częstochowska, czyli tak naprawdę mezoregion o nazwie Wyżyna Kra-
kowsko-Częstochowska, jak sama nazwa wskazuje, znajduje się w dużym uproszczeniu 
między Częstochową a Krakowem. Tereny te mają długość niemal 100 km i zajmują po-
wierzchnię ponad 2500 tysiąca km2. Z całą pewnością można powiedzieć, że jest to jeden 
z najpiękniejszych regionów w Polsce. Na terenie Jury znajduje się najmniejszy z naszych 
parków narodowych – Ojcowski Park Narodowy.

JuraJSkIe PrzYGODY 
TurySTyKa aKTyWNa: 
LuDZie  PaSJe  hiSTOrie

To propozycja dla turystów aktywnych i poszu-
kujących innowacyjności. Zawiera on podsta-
wowe informacje dotyczące 33 gmin zrzeszo-
nych w Związku Gmin Jurajskich, ale nie tylko. 
Publikację uzupełniają praktyczne wskazówki 
oraz wywiady z miejscowymi pasjonatami, prze-
wodnikami, sportowcami, instruktorami. Dzięki 
nim poznajemy Jurę na nowo, ich oczami. Po-
kazują nam, jakim idealnym zapleczem do upra-
wiania aktywnej turystyki jest Jura Krakowsko-
-Częstochowska. Na nowo odkrywają urokliwe 
zakątki, piękne szlaki turystyczne, wspaniałe 
widoki. Mają mnóstwo propozycji dla każdego 
i na każdą porę roku. Zachęcają do spędzenia 
czasu na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej 
w najlepszy z możliwych sposobów – aktywnie. 
Poznajcie dzięki nim ten najpiękniejszy w Polsce 
region raz jeszcze!

wydawca:
ZwiąZek Gmin JuraJskich

42-440 Ogrodzieniec, pl. Wolności 42
tel.: 32 673 33 64, fax 32 673 37 98

e-mail: biuro@jura.info.pl 
www.jura.info.pl, www.orlegniazda.pl

Ruiny zamku w Ogrodzieńcu

DOrOTa KurPiOS-JuSZyńSKa



na przestrzeni lat i dziś możemy oglądać ich pięknie 
zrewitalizowane ruiny, jak zamek Ogrodzieniec (wznie-
siony na Górze Zamkowej), zamek w Olsztynie czy za-
mek w Mirowie. Na uwagę zasługują jednak również te 
mniej znane warownie, jak zamek w rabsztynie, zamek 
w Smoleniu czy znajdujący się we wsi rudno rozległy 
i malowniczy zamek Tenczyn.

nie tylko skały
Wyżyna Krakowsko-Częstochowska zachwyca także 
bogactwem występujących tu roślin i zwierząt. Wa-
pienne podłoże sprzyja występowaniu zupełnie innej 
roślinności niż na sąsiadujących z nią terenach. Lasy 
zajmują tu niewielką część powierzchni i są to ty-
powo górskie buczyny i jaworzyny. Znajdują się tu 
głównie skaliste zbocza, które porasta ciepłolubna 
murawa kserotermiczna. rośnie tu między innymi 
objęty ścisłą ochroną gatunkową aster gawędka czy 
rojnik górski. Pierwszy z nich znajduje się na czerwo-
nej liście gatunków zagrożonych. Znaleźć tu można 
także wiele cennych i rzadkich okazów roślin wod-
nych i drzew.

Lista zwierząt występujących na terenie Jury jest także 
bardzo imponująca. Poza ssakami, takimi jak łoś, bóbr, 
dzik, sarna czy kuna, znajdziemy tu także ponad 20 ga-
tunków nietoperzy żyjących w licznych jaskiniach. Jest 
to wynik imponujący i wyjątkowy w skali kraju. Znaleźć 
tu można także rzadkie ptaki, gady czy płazy.

Jura to region bardzo zróżnicowany nie tylko pod wzglę-
dem fauny i flory, ale także ukształtowania terenu. Mamy 
tu trudne do zdobycia zbocza wapienne, ale region ten 
zachwyca także pięknymi dolinami. Jedna z tych naj-
ładniejszych i najbardziej znanych to Dolina Prądnika. 
Znajduje się ona na terenie Ojcowskiego Parku Naro-
dowego. Turystów przyciągają tu między innymi piękne 
i charakterystyczne formy skalne jak na przykład Ma-
czuga herkulesa i Brama Krakowska.

Odmiennym terenem są pustynie: Błędowska i Siedlec-
ka. Pierwsza z nich jest największa w Polsce. Jeszcze 
w latach 30. XX wieku wchodziła w skład Wielkiej Pustyni 
Błędowskiej, która niestety zarosła. Z dawnych 150 km2 
pozostało dziś około 30. Dobrym miejscem, by podziwiać 
to, co jeszcze pozostało z pustyni, są punkty widokowe 
na wzgórzu Czubatka w Kluczach i wzgórzu Dąbrówka 
w Chechle oraz miejsce wypoczynkowe z drewnianymi 
altanami i tablicami informacyjnymi na tzw. róży Wiatrów 
– położonej przy drodze z Klucz na Bolesław.

Jura Krakowsko-Częstochowska to wyjątkowy region 
Polski. Zachwyca swoim pięknem i bogactwem przy-
rody, ale też zróżnicowaniem terenu i wspaniałymi kra-
jobrazami. Majestatyczne budowle, które możemy tu 
podziwiać, skłaniają do refleksji i przypominają o dawno 
minionych już czasach królów i książąt. Jest to kraina 
mocno wpisana w tradycję, kulturę i historię naszego 
kraju.

 

Królewskie srebra 
stołowe 

 po raz pierwszy w Polsce 

Wyjątkowej urody oraz szczególnej wartości wyroby 
złotnictwa należące do rodów królewskich, carskich 
i książęcych można oglądać na wystawie „Środko-
woeuropejska kultura stołu i królewskie srebra sto-
łowe (XVI – XVIII wiek) z kolekcji Helga Matzke”  
od 12 września 2021 do 15 stycznia 2022 roku  
w Zamku Żupnym w Wieliczce. 

Wystawa przedstawia szczególnie rzadkie przedmioty: 
czarki, kielichy, pucharki, dzbanki, serwisy, naczynia do 
chłodzenia wina i kieliszków, a ponadto unikatowe po-
jemniki na sól, w tym wyjątkowy w swym kształcie nef, 
czyli statek. 
 

Obiekty pochodzą z zastaw stołowych dworów panujących: 
Jerzego III, króla Wielkiej Brytanii i Irlandii i króla Hanoweru, 
królów: Fryderyka II Wielkiego, Fryderyka Wilhelma III, Fryde-
ryka Augusta III i carycy Katarzyny Wielkiej. Niektóre z nich 
w przeszłości wchodziły też w skład kolekcji należących do bo-
gatych rodów, np. Rothschildów.

Prezentowana na wystawie kolekcja została zapoczątkowana 
przez Helgę i Freda Matzke. Właściciele to znani na świecie 
niemieccy antykwariusze specjalizujący się w zabytkowym złot-
nictwie. Muzeum nawiązało współpracę z kolekcjonerami kil-
ka lat temu, zakupując solniczki do swoich zbiorów. Kontakty 
zaowocowały dalszą współpracą i prezentacją ich niezwykłej 
kolekcji w Wieliczce. 

Wystawie towarzyszy obszerny katalog w języku polskim 
i angielskim, zawierający m.in. eseje niemieckich znawców  
tematu. 

Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka 
  Zamek Żupny, ul. Zamkowa 8, 

Informacja 12 278 58 49
www.muzeum.wieliczka.pl
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Taras widokowy GuzowaTa
Gmina radków
Lokalizacja (492 m n.p.m.) na Górze Guzowatej niedaleko od 
domków letniskowych, nad zbiornikiem wodnym w Radkowie 
w miejscu istniejącego kiedyś punktu widokowego, który nie 
przetrwał do naszych czasów. 
Konstrukcja – drewniany taras został wybudowany w kształcie elipsy.
Oferuje przepiękny widok na Góry Stołowe, Zalew Radkowski 
i Broumovskie Ściany. Do platformy można się dostać drogą 
asfaltową prowadzącą od ul. Grunwaldzkiej w Radkowie oraz 
leśną oznakowaną ścieżką, która prowadzi od strony zalewu. 
Na terenie przyległym do tarasu powstała mała infrastruktura 
turystyczna w postaci drewnianych ław i stołów, stojaków ro-
werowych oraz tablic informacyjnych z mapą pogranicza oraz 
opisem atrakcji turystycznych. 
GPS: 50°30’15.616”N, 16°22’23.906”E
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EurorEgion glacEnsis w ramach projEktu „czEsko-polski szlak grzbiEtowy 
– część wschodnia” zaprasza do zwiedzania nowo oznakowanego  

szlaku turystycznEgo grzbiEtami gór na pograniczu czEsko-polskim. 
w ramach współpracy 18 podmiotów zostało odnowionych i stworzono nowe 

transgraniczne połączenia historycznego szlaku pieszego, jak również zrealizowane 
zostały nowe inwestycje w postaci wież i tarasów widokowych 

oraz punktów informacji turystycznEj. 
przedstawiamy dziś państwu kilka z nich.

WIEŻE I TARASY WIDOKOWE
– Nowy cel podróży Na pograNiczu czesko-polskim

Wieża WidokoWa CzernieC
Międzylesie
Wysokość wieży – 23,4 m 
Wysokość platformy widokowej – 21,4 m 
Lokalizacja – góra Czerniec (891 m n.p.m.), w gminie Między-
lesie. W miejscu, w którym dawniej stała platforma widokowa. 
Konstrukcja  –  drewniana  z  drzewa modrzewiowego.  Z  po-
destu widać  panoramę Gór  Bystrzyckich  i Masyw  Śnieżnika 
z  Krowiarkami. Można  zobaczyć   Dolinę Dzikiej Orlicy,  czyli 
Góry Orlickie  z  Suchym Vrchem  i  Bystrzyckie,  a  przy  dobrej 
pogodzie widać szczyty Gór Stołowych oraz Rów Górnej Nysy 
i panoramę Kotliny Kłodzkiej, a jeszcze dalej Góry Sowie i Góry 
Bardzkie,  Góry  Złote,  a  nawet  Borówkową  Górę  oraz  Góry 
Hanuszowickie. Na wzniesienie można wejść z dwóch stron: 
z Niemojowa i z Gniewoszowa.
GPS: 50°11’20.571”N, 16°34’45.872”E

DorotA oLENDZKA

1 0 0  k i l o m e t r ó w  p r z y g o d y
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Wieża WidokoWa na orliCy, 
duszniki-zdrój
Wysokość wieży – 25,5 m 
Wysokość platformy widokowej – 17,7 m 
Lokalizacja – ok 50 m od szczytu Orlicy (1084 m n.p.m.) przy 
samym pasie granicznym, po polskiej stronie szczytu. 
Konstrukcja – drewniana, ale podstawa jest kamienna (łupek). 
Dolna  część wieży może  stanowić  schronienie dla wędrow-
ców. Są tu ławy ze stołami, miejsce postojowe dla rowerów, 
a  osłonięte  pomieszczenie  chroni  przed wiatrem,  deszczem 
lub śniegiem. 
Z trzech podestów spoczynkowych można zobaczyć Góry Or-
lickie, Bystrzyckie, Stołowe, Sowie, Bardzkie, Masyw Śnieżnika 
oraz wiele innych. Przy bardzo dobrych warunkach pogodo-
wych można podziwiać Karkonosze, jest też szansa zobaczyć 
oddaloną  o  ponad  60  kilometrów  w  linii  prostej  Śnieżkę. 
Wieża  jest  dostępna  dla  każdego  turysty,  bez  względu  na 
jego stopień zaawansowania w turystyce górskiej. Do wieży 
można dostać się szlakiem zielonym od Kamienia Rübartscha 
w zachodniej części Zieleńca (gm. Duszniki-Zdrój) lub szlakiem 
czerwonym biegnącym częściowo po czeskiej stronie  i prze-
chodzącym przez szczyt Serlich oraz Zielony Garb. 
GPS: 50°21’11.704”N, 16°21’38.261”E

Wieże WidokoWe (CiT) 
na Šibeniku 
Wysokość wieży – 47 m 
Wysokość platformy widokowej – 32 m 
Lokalizacja  –  na  wzniesieniu  Šibeník,  (655  m  n.p.m.),  na 
obrzeżach Gór Orlickich, ok. pół kilometra od czeskiego mia-
steczka  Nový  Hrádek.  Konstrukcja  –  183  stopni  spiralnych 
schodów wijących się wokół masztu, który był pozostałością 
po farmie wiatrowej. Natomiast w dawnej stacji transforma-
torowej stworzono nową informację turystyczną, oba obiekty 
łączy kładka. 
Z  wieży  roztacza  się  widok  na  Karkonosze,  prawie  całe 
wschodnie Czechy, Hradec Králové, Kuněticką Horę koło Par-
dubic, Góry Żelazne, Masyw Czesko-Morawski oraz północ-
no-zachodnią część Gór Orlickich, a przy dobrej widoczności 
także na Kaňk koło Kutnej hory i Jeszted.
GPS: 50°21’47.208”N, 16°15’13.029”E

Wieża WidokoWa 
Velká dešTná
Wysokość wieży – 18,64 m 
Wysokość platformy widokowej – 17,34 m 
Lokalizacja – na Wielkiej Desztnej  (1115 m n.p.m.), najwyż-
szym szczycie Gór Orlickich.
Konstrukcja – ma kształt nieregularnego pięciokąta, wysokość 
18 m i 96 schodów, jej drewniana obudowa symbolizuje deszcz 
na wietrze. Portal wejściowy wieży widokowej i betonowa pod-
stawa nawiązują do obiektów fortyfikacji militarnych.
Z platformy widokowej można podziwiać przepiękną pano-
ramę Karkonoszy, Park Narodowy Góry Stołowe, Ściany Bro-
umowskie, Góry Bystrzyckie, Masyw Śnieżnika oraz Jesioniki. 
Przy dobrej widoczności można oglądać całą ziemię rychno-
vską i zobaczyć zamek Kunětická hora oraz wieże chłodnicze 
elektrowni w Chvaleticach.
GPS: 50°18’4.743”N, 16°23’51.527”E

Wieża WidokoWa  FeisTůV
Wysokość wieży – 26 m 
Wysokość platformy widokowej – 25 m 
Lokalizacja –  w górnej części ośrodka narciarskiego Hartman. 
ok 1 km od Olešnice w Górach Orlickich.
Konstrukcja  –  na  metalową  siedmiopiętrowa  wieżę  wejść 
można po 140 schodach. Konstrukcja obudowana jest drew-
nem i na górze ma ośmiokątną platformą widokową.
Z góry można podziwiać widoki na Góry Bystrzyckie i Góry Or-
lickie, Orlicę i zbiornik Rozkoš. Przy dobrej pogodzie można doj-
rzeć kolejne nowe wieże widokowe Gór Orlickich, na szczycie 
Šibeník w Novym Hrádku oraz po polskiej stronie Orlicy.
GPS: 50°22’41.351”N, 16°19’3.134”E



Węzęł transportowo-
integracyjny w Ustce

S P A C E R E M  P O . . .

Wydzielone zostały pomieszczenia dworca służące do 

obsługi pasażerów, samodzielne lokale usługowe oraz 

część biurowa. Dostęp do poszczególnych kondygnacji 

jest zapewniony z głównej klatki schodowej dworca oraz 

windy. Obiekt wyposażono w nowe instalacje sanitarne, 

elektryczne i teletechniczne. Została odnowiona elewa-

cja oraz przeprowadzono prace naprawcze dachu wraz 

z odtworzeniem wieżyczki na dachu głównym, wzorowa-

ne na archiwalnych zdjęciach dworca.

W ramach zagospodarowania terenu dworca autobuso-

wego wybudowano pętlę autobusową z trzema zadaszo-

nymi peronami, parkingiem dla autobusów, miejscami 

postojowymi dla samochodów osobowych, miejscami 

postojowymi Kiss&Ride, postojem taxi, parkingiem ro-

werowym Bike&Ride; wybudowano ciągi komunikacyjne 

(jezdnie, chodniki, ścieżki rowerowe). Wykonano odwod-

nienie i oświetlenie terenu. Na terenie węzła zamonto-

wano automatyczny, elektroniczny system informacji dla 

podróżnych obejmujący informację wizualną i głosową 

dla ruchu kolejowego i autobusowego.

Systemem monitoringu objęte są m.in.: wejścia i główne 

ciągi komunikacyjne budynku, perony dworca autobu-

sowego wraz z ciągami komunikacyjnymi pieszymi oraz 

parking autobusów.

Przyjęte rozwiązania zapewniają dostęp osób o ograni-

czonych możliwościach ruchowych, w tym osób niepeł-

nosprawnych. Cały teren inwestycji zaprojektowano bez 

barier architektonicznych.

W ramach węzła wybudowane zostały również ciągi komu-

nikacyjne zapewniające sprawną komunikację z centrum mia-

sta i portem oraz miejsca parkingowe (w okolicy ul. Portowej). 

Celem projektu jest rozwinięty i efektywnie funkcjonują-

cy, zintegrowany z komunikacją kolejową, autobusową, 

rowerową i pieszą, publiczny transport zbiorowy w skali 

regionalnej i lokalnej. W wyniku zrealizowanego projektu 

wzrasta liczba pasażerów transportu zbiorowego i trans-

portu niezmotoryzowanego na terenie Ustki i MOF Mia-

sta Słupska.

Dodatkowo w ramach realizacji projektu prowadzona 

jest kampania promująca węzeł kolejowy jako czynnik 

dynamizujący zrównoważony, ekonomiczny, kulturowy 

i społeczny rozwój miasta. Wprowadzanie przyjaznych 

mieszkańcom i miastu pojazdów elektrycznych – zain-

teresowanie i zaangażowanie mieszkańców w proces 

planowania mobilności oraz poprawy jakości usług ko-

munikacyjnych.

W ramach projektu zrealizowano przebudowę istniejącego budynku dworca kolejowego oraz budowę 
nowego  dworca  autobusowego  (budynek  wraz  z  zagospodarowaniem  terenu).  Zakres  inwestycji 
zakładał  rozszerzenie  działalności  dworca  PKP  Ustka  na  nieczynne  wówczas  pomieszczenia, 
wzbogacenie jego funkcji o wypożyczalnię rowerów, przechowalnię bagażu, informację turystyczną 
oraz  poprawienie  rozwiązań  funkcjonalnych,  jak  również  dostosowanie  ich  do  potrzeb  osób 
niepełnosprawnych. 

Beneficjent: Gmina Miasto Ustka, Oś Priorytetowa 9 Mobilność, Poddziałanie 9.1.2. Transport miejski z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
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Lubisz odkrywać nowe miejsca, szukasz ciekawej miejscówki, która pozwoLi ci miło spędzić czas? 
zapraszamy do eLbLąga. tu spotkasz życzLiwych Ludzi, dobrze i smacznie zjesz, zapewnisz sobie 

bezpieczny reLaks Lub aktywny wypoczynek. co woLisz. wpadnij do nas choć na trochę, 
a... będziesz chciał tu wracać.

zapraszamy
 na nówkę-starówkę

S P A C E R E M  P O . . .

Miasto powstaje jak Feniks z popiołów. Nówka starówka 
jest odbudowywana w duchu spektakularnej i unikalnej 
w wymiarze międzynarodowym retrowersji. Odbudowę 
poprzedzają szerokopłaszczyznowe, interdyscyplinarne ba-
dania archeologiczno-architektoniczne, niestosowane ni-
gdzie wcześniej na taką skalę. W efekcie Elbląg jest jednym 
z najlepiej przebadanych archeologicznie miast w Europie. 
Prowadzone od ponad 30 lat prace wykopaliskowe dały nie-
samowite efekty i ukazały nieznane dotychczas relikty pod-
ziemnego miasta. 

Umożliwiły poznanie dawnego świata elblążan za pomocą 
odkrytych reliktów – zachowanych przedmiotów – przeno-
sząc nas w bardzo atrakcyjną podróż w czasie, odkrywają-
cą tajemnice dawnego Elbląga. Setki tysięcy odnalezionych 
artefaktów można dzisiaj oglądać w Muzeum Archeolo-
giczno-Historycznym w Elblągu. Wśród nich są m.in. oku-
lary z XV w. (najstarsze znalezione w Europie) czy giterna  
z XV w. (jeden z trzech tego typu instrumentów zachowa-
nych na świecie).

Statkiem po trawie
Centralnym punktem Starego Miasta jest katedra św. Mi-
kołaja, z najwyższą wieżą po prawej stronie Wisły (97 m). 
W wieży znajduje się punkt widokowy, wejście na niego 
zajmuje około 10 minut.  W sercu starówki rozpoczyna się 
także podróż Kanałem Elbląskim. To jedyna na świecie dzia-
łająca droga wodna z systemem pochylni i śluz, dzięki któ-

rym statki pokonują blisko 100-metrową różnicę poziomu 
terenu. Obecnie trwa procedura wpisania Kanału na listę 
światowego dziedzictwa UNESCO. Przejażdżka statkiem po 
trawie – prawda, że brzmi kusząco? 

Elbląg jest wyjątkowym miastem pod jeszcze jednym wzglę-
dem – to otwarta galeria sztuki. W różnych miejscach miasta 
znajduje się ponad 50 form przestrzennych i rzeźb, które 
powstają tu od lat 60. ubiegłego wieku. W Elblągu swo-
ją pierwszą plenerową instalację stworzyła np. Magdalena 
Abakanowicz. 

Spacer po mieście ułatwi darmowa aplikacja „Elbląg szlaki” 
– do pobrania w Sklepie Play i App Store.Elbląg ma ponad 780 lat. To jedno z najstarszych w Polsce 

miast z przebogatą historią, którą warto poznać. Na prze-
strzeni wieków miasto było prastarym portem wikingów, 
później hanzeatycką potęgą handlową, stolicą państwa za-
konu krzyżackiego, a także jednym z głównych ośrodków 
Prus Wschodnich, a następnie jednym z najważniejszych 
miast Rzeczypospolitej. „Złoty wiek” Elbląga przypada na 
XVI i XVII stulecie. Wówczas miasto było głównym polskim 
portem morskim.

Nówka-Starówka
Ten bogaty i prężny ośrodek handlowy szczycił się przepięk-
ną starówką, która w niczym nie ustępowała np. gdańskiej. 
Niestety, tragiczny w dziejach Elbląga okazał się finał II wojny 
światowej. Ciężkie walki w trakcie zdobywania miasta przez 

armię radziecką i zniszczenia dokonane już po jego zajęciu 
sprawiły, że w gruzach legło 70 proc. zabytkowej części El-
bląga. Nieliczne pozostałe budynki były mocno uszkodzo-
ne. Zostały rozebrane, a odzyskane cegły wykorzystano przy 
odbudowie m.in. Warszawy i Gdańska. W miejscu starego 
miasta pozostał pusty plac.

W latach 60. próbowano tam wybudować osiedle z tzw. 
wielkiej płyty, planom sprzeciwiali się mieszkańcy Elbląga dą-
żący do odtworzenia starego miasta. Ich upór i wytrwałość 
przyniosły skutek, choć musieli wykazać się cierpliwością. 
Odbudowa starówki ruszyła w połowie lat 80. XX wieku 
i trwa do dzisiaj. I tak jedno z najstarszych miast w Polsce – 
starsze niż Warszawa, Toruń czy Olsztyn – ma… najmłodszą 
starówkę w kraju.
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Witaj w niezwykłej krainie Mazur 
Garbatych. Tutaj możesz poczuć 

się jak w górach, tyle że nad 
licznymi jeziorami, rzekami 

i strumykami. Do tego miasto 
Gołdap to jedyne uzdrowisko 
na Warmii i Mazurach. Dzięki 

niepowtarzalnym walorom 
klimatycznym, zasobom wód 

mineralnych i leczniczych oraz 
borowiny Gołdap jest idealnym 

miejscem dla kuracjuszy oraz 
turystów ceniących sobie zdrowie 

i wypoczynek.

Gołdapi!

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

dzielone jest granicą państwową i leży w części po stronie polskiej, 
a w części na terenie Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej. 
W sąsiedztwie plaży zlokalizowane są w pełni wyposażone miejsca 
kempingowe.

Gołdap ma idealne warunki do rekreacji i wypoczynku przez cały rok. 
Zimą można skorzystać tu z narciarskich tras biegowych w dzielnicy 
uzdrowiskowej oraz w lesie Kumiecie, a także atrakcji Pięknej Góry ze 
sztucznie naśnieżanymi, oświetlonymi trasami zjazdowymi, wyciągami 
orczykowymi, koleją linowo-krzesełkową czy kawiarnią obrotową na 
jej szczycie. Sama kolej, jak i kawiarnia działają też w sezonie letnim.

OkOlice GOłdapi: Mazury Garbate, 
Stańczyki, puSzcza rOMiNcka...
Gołdap to piękne krajobrazy Mazur Garbatych i wyjątkowa przyroda. 
Miasto położone jest w sąsiedztwie Puszczy Rominckiej, niedaleko znaj-
duje się również Puszcza Borecka. Okolice Gołdapi to liczne turystycz-
ne atrakcje. Do najpopularniejszych należą Stańczyki. Znajdują się tu 
monumentalne mosty zwane ,,Akweduktami Północy” czy widokowa 
wieża, z której oprócz mostów zobaczyć można m.in. wytopiskowe je-
ziora Tobellus. W drodze do Gołdapi znajdziemy jeszcze dwa podobne 
mosty w Kiepojciach oraz Botkunach. Kierując się z Gołdapi w stronę 
Bań Mazurskich, dotrzemy do mazurskiej piramidy – to grobowiec pru-
skiego rodu von Fahrenheid zbudowany w 1795 roku. Warto poznać 
to miejsce, by poczuć jego mistyczną atmosferę. W odległości ok. 40 
km od Gołdapi znajduje się trójstyk granic ,,Wisztyniec”, miejsce, gdzie 
spotykają się granice Polski, Rosji i Litwy. Gołdap i okolice warto zwie-
dzić z perspektywy dwóch kółek. Biegnie tędy znana trasa rowerowa 
Green Velo. Fanów ścieżek rowerowych i pieszych na pewno zadowolą 
powstające w 2021 roku nowe trasy turystyczne w Puszczy Rominckiej.

Ciekawostki na temat Gołdapi i turystycznych atrakcji oraz przydatne 
informacje znajdziecie na portalu www.uzdrowiskogoldap.pl. 
Zapraszamy!

Po zdrowie do

atrakcje dzielNicy uzdrOwiSkOwej
Miasto zaprasza do dzielnicy uzdrowiskowej zlokalizowanej nad jeziorem Gołdap. 
Znajdują się tu: Pijalnia Wód Mineralnych i Leczniczych z grotą solną i działającą przez 
cały rok minitężnią, Mazurskie Tężnie Solankowe, czwarta tego typu konstrukcja pod 
względem wielkości w Polsce, oraz różnorodna infrastruktura rekreacyjna obejmująca 
atrakcyjny plac zabaw dla najmłodszych, a także urządzenia do rekreacji dla młodzieży, 
pole do minigolfa, ścieżki piesze i rowerowe oraz zewnętrzne siłownie. 

Gołdap stawia na rozwój potencjału uzdrowiskowego i skutecznie od lat pozyskuje 
unijne fundusze na inwestycje, które służą z jednej strony poprawie jakości życia miesz-
kańców, z drugiej wzbogacają ofertę turystyczną miasta, i całego regionu. Jednym 
z aktualnie realizowanych przedsięwzięć w dzielnicy uzdrowiskowej Gołdapi jest budo-
wa nowoczesnego zakładu przyrodoleczniczego. Znajdą się w nim strefy termoterapii 
oraz hydroterapii wyposażone w baseny rehabilitacyjne z wodą solankową, gabinety 
przyrodolecznicze oraz dodatkowe atrakcje, takie jak bawialnia dla dzieci oraz ścianka 
wspinaczkowa. 

urOki MiejSkiej plaży
Pięknie prezentuje się plaża miejska nad gołdapskim jeziorem. Można tu skorzystać 
z wypożyczalni sprzętu pływającego czy wybrać się w rejs solarnym katamaranem. 
Tu jednak uwaga: płyniemy tylko do biało-czerwonej boi, gdyż gołdapskie jezioro po-
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KrasnoludKi są na świecie! nie wierzycie? w mieście nad czarną Hańczą zmienicie zdanie. 
dacie się też porwać rytmom bluesa, dowiecie się, co to jest molenna, odKryjecie 
suwalsKie murale, a taKże poplażujecie nad zalewem arKadia. to nie Koniec atraKcji.

SUWAŁKI
dom rodziny miłoszów – naszego noblisty, dom lechosława 
marszałka – autora bajek o bolku i lolku – czy dom urodzonej 
w suwałkach marii Konopnickiej – teraz muzeum poetki i baj-
kopisarki z zaułkiem Krasnoludków, gdzie król błystek wraz ze 
swoją świtą i niania anusia przeprowadzą wasze dzieciaki przez 
przygodę w bajkowym świecie. jaką? musicie to odkryć sami! za-
ułek inicjuje baśniowy szlak suwalszczyzny, zaś figury 10 krasno-
ludków, wykonane wg ilustracji jana marcina szancera, na szlaku 
turystycznym „Krasnoludki są na świecie” zdobią najciekawsze 
turystycznie zakątki miasta. maria Konopnicka ma też pomnik na 
placu swojego imienia.

w suwałkach, w kamienicy na wspomnianej ścieżce klasycystycz-
nej przyszedł na świat również wybitny przedstawiciel szkoły 
monachijskiej, malarz alfred wierusz-Kowalski, posiadający stałą 
wystawę w muzeum okręgowym i … mural prezentujący postać 
artysty na bloku nr 18 przy ulicy jego imienia. suwalskie malowi-
dła street art z postaciami bajek, ale też postaci związanych z mia-
stem nad czarną Hańczą są jedną z jego wizytówek.

Bluesman na Chłodnej
jego rzeźba przypomina o kultowym suwałki blues Festiwal, or-
ganizowanym od 2008 r. przez miasto suwałki i suwalski ośrodek 
Kultury, podobnie jak aleja Gwiazd bluesa, upamiętniająca mi-
nione edycje imprezy. obie atrakcje wieńczą ul. chłodną, będącą 
aluzją do określenia suwałk jako polskiego bieguna zimna. niech 
was to nie zniechęca, zwłaszcza że ostatnio najniższe temperatury 
w kraju notowane są w Górach izerskich, a latem mnóstwem słoń-
ca będziecie się rozkoszować nad zalewem arkadia – sztucznym 
zbiornikiem zasilanym przez czarną Hańczę. popływacie w nim 
bezpiecznie pod okiem ratowników z suwalskiego wopr oraz 
osir, a w pobliżu pogracie na kortach tenisowych, poszalejecie 
na rowerze na wytyczonych ścieżkach lub w profesjonalnym ska-
teparku. 

lokalizację drugiego co do wielkości miasta wojewódz-
twa podlaskiego, założonego XVii w. przez kamedu-
łów wigierskich, poetycko określają słowa refrenu jego 
oficjalnego hymnu: „Kraino w słońcu jezior / i puszczy 
i obłoków / rodzinne moje miasto / nad czarnej Hań-
czy wodą”. z kolei bliskość granic z litwą, obwodem 
Kaliningradzkim Federacji rosyjskiej i białorusią przy-
pomina o wielokulturowości, jaka je naznaczyła i do 
dziś jest obecna nie tylko w zabytkach.

Bitne ludy, różne wiary
do Xiii w. władali tą ziemią jaćwingowie, bałtycki lud 
– waleczny, acz nad frontalne starcie stawiający szyb-
kie ataki łupieżcze na tereny wroga, o czym opowia-
dają: wystawa stała w suwalskim muzeum okręgo-
wym i coroczny jaćwieski Festiwal archeologiczny w… 
szwajcarii, ale tej na przedmieściach suwałk (edycja 
2021 r. – 3 i 4 września). akt nadania ziemi wigierskiej 
kamedułom z 1667 r., jak również dokumenty świad-
czące o wielokulturowości miasta można obejrzeć 
w archiwum państwowym. to nie lada gratka, podob-

nie jak spacer po cmentarzu siedmiu wyznań, gdzie 
spoczywają obok siebie katolicy, ewangelicy, prawo-
sławni, staroobrzędowcy, żydzi i muzułmanie, wizy-
ta w 100-letniej, drewnianej molennie – największej 
świątyni staroobrzędowców w polsce – czy kościele 
najświętszego serca jezusa, pierwotnie cerkwi pra-
wosławnej, a od 1915 r. funkcjonującego jako kościół 
rzymskokatolicki.

KlasyCyzm i Krasnale
ta ostatnia świątynia znajduje się na dwukilometro-
wej ścieżce klasycystycznej, prowadzącej 
głównie przez centralną arterię 
suwalskiej starówki – ul. Ko-
ściuszki – po licznych zabyt-
kach reprezentatywnych 
dla tego stylu architekto-
nicznego. są wśród nich: 
absolutne must see – kon-
katedra św. aleksandra, 
ratusz i dawny odwach, 

Kraina w słońCu jezior
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W MROKACH LEGEND I HISTORII
Na młodych odkrywców czekają też ruiny dwóch zamków – krzyżackiego i 
dybowskiego, a także system murów obronnych otaczających Stare Miasto. 
W czerwcu 2021 do listy atrakcji dołączyło Muzeum Twierdzy Toruń. Mieści 
się w budynku dawnych koszar Bramy Chełmińskiej, będących elementem XIX-
-wiecznego fortecznego systemu obronnego, powstałego dla wzmocnienia 
wschodniej granicy Prus. To jeden z najlepiej zachowanych w Europie zespołów 
budowli obronnych, stanowiący niezwykle cenny zabytek architektury militar-
nej. Składają się na niego forty, schrony, baterie artyleryjskie i budowle zaplecza. 
Ukoronowaniem toruńskich emocji może być rejs stateczkiem po Wiśle.

POMYŚL, ZROZUM, ZRÓB
Wycieczki po Toruniu nie możemy zakończyć nie odwiedzając działającego 
od 2013 r. Centrum Nowoczesności  Młyny Wiedzy. To interaktywne centrum 
promuje nie tylko wśród młodych nowoczesną komunikację naukową. Odre-
staurowane dawne młyny Richtera służą dziś nauce i zabawie. Na powierzch-
ni 5 tys. m2  na 6 kondygnacjach  znajdziemy przestrzeń wystawienniczą,  
pracownie naukowe, sale ekspozycyjne. Wizytówką tego miejsca jest najdłuż-
sze w Polsce zamontowane na stałe wahadło  Foucaulta, umożliwiające ob-
serwację zjawiska obrotu Ziemi wokół własnej osi. Toruński model wahadła 
to 35-kilogramowa chromowana kula wypełniona piaskiem, zawieszona na 
33-metrowej linie biegnącej od dachu po parter przez wszystkie kondygna-
cje. Dzięki temu wahadło jest widoczne ze wszystkich pięter wystawowych. 
W Centrum Nowoczesności znalazły miejsce cztery stałe wystawy: „O obro-
tach”, poświęcona idei koła i ruchu obrotowego, „Rzeka”, nawiązująca do 
przepływającej przez Toruń Wisły, „Idee” i „…To takie proste!”. Wystawy są 
wzbogacone o elementy multimedialne, co podnosi ich atrakcyjność nie tylko 
w oczach młodszych zwiedzających.

Dostępne są też wystawy okresowe, można tu także skorzystać z różnych pra-
cowni dla dzieci i warsztatów tematycznych oraz zorganizować nowoczesną 
interesującą lekcję.
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Dzieciaki wyruszą stąD w kosmos i popłyną wisłą, zDobęDą Dwa zamczyska 
i twierDzę toruń, sprawDzą, jak trzyma się krzywa wieża, obejrzą bajecznie 

kolorowy spektakl świateł fontanny cosmopolis, upieką korzenne ciasteczka.

S P A C E R E M  P O . . .

Z  KATARZYNKĄ U ASTRONOMA
Największa atrakcja Torunia dla najmłodszych to oczywiście 
„pierniczenie”. W jednym z muzeów piernika, w samym 
centrum gotyckiego Starego Miasta wpisanego na listę 
światowego dziedzictwa UNESCO, dzieci pod okiem mi-
strzów piernikarstwa  zgłębią sekrety wypieku piernika.  
W atmosferze pełnej humoru i zabawy własnoręcznie 
przygotują ciasto, by później, przy użyciu drewnianych 
form, wypiec z niego toruńskie specjały. W mieście rodzin-
nym Mikołaja Kopernika, który „wstrzymał Słońce, ruszył 
Ziemię”, młodzi turyści nie tylko odwiedzą dom słynnego 
astronoma oraz zrobią sobie zdjęcie przy jego pomniku  
w Rynku, ale w pobliskim Planetarium poczują się jak 
prawdziwi astronauci, oglądając 6500 gwiazd widocz-
nych gołym okiem z Ziemi czy zwiedzając bazę marsjańską 
znaną z filmów hollywoodzkich. Nawiązaniem do Koper-
nika jest też fontanna Cosmopolis na obrzeżach Starego 
Miasta. Jej dysze, rozłożone w kole symbolizującym Układ 

Słoneczny, tryskają  wodą na wysokość pięciu metrów. Dy-
sze są nocą podświetlane kolorowym światłem, a codzienne 
seanse światła i dźwięku, organizowane od połowy kwiet-
nia do końca października, pozostawią niezapomniane 
wrażenia. Przed Dworem Artusa w Piernikowej Alei Gwiazd 
związani z miastem znani polscy aktorzy, naukowcy, politycy  
i muzycy mają swoje mosiężne tabliczki w kształcie pierni-
ków katarzynek – tutejszego przeboju cukierników.

Salwy śmiechu wywołują pod Krzywą Wieżą próby sta-
nięcia pod jej murem i utrzymanie równowagi – według 
legendy to Wisła miała podmyć jej fundamenty, stąd wy-
raźne odchylenie od pionu. Ale nie tylko. Zgodnie z opo-
wieściami lokalnych przewodników, oprowadzających 
grupy w średniowiecznych strojach – również czerwonym 
kubraku kata (!), nazwa miasta wzięła się stąd, że wieża, 
widząc spienione wody tak blisko siebie, wyraziła obawy, że 
może upaść, a wtedy Wisła miała jej odpowiedzieć: To-ruń! 

Fontanna Cosmopolis

Krzywa Wieża

Zamek Dybowskitoruń 
– nie tylko kopernik i pierniki

AnnA 
KłossowsKa

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



od tradycyjnego, piaszczystego nabrzeża. Przy linii brzego-
wej wybudowana została kamienna promenada zabezpie-
czona stalową barierką, wzdłuż której powstały zejścia do 
wody. Dzięki temu zagwarantowano tak ważny w czasie 
pandemii bezpieczny, zapewniający więcej miejsca „pla-
żing” w Sławie. 

To właśnie tu najchętniej przebywają wczasowicze i wypo-
czywają mieszkańcy. Do dyspozycji gości jest wiele miejsc 
noclegowych, domki, pokoje, pole namiotowe i carava-
ningowe oraz bogate zaplecze gastronomiczne. Kolejną 
nowością nad sławskim nadbrzeżem jest park linowy z wi-
dokiem na jezioro. Tworzą go trasy położone na różnych 
wysokościach, dopasowanych do wzrostu użytkowników. 
Pomiędzy platformami trzeba pokonać kładki, mosty, tu-
nele, zjazdy tyrolskie, jest nawet… samolot! 

Pobyt w Sławie to nie tylko wypoczynek na plaży. Uprawiać 
można tu rozmaite sporty wodne czy wędkarstwo. Można 
też wspiąć się na drewnianą wieżę widokową o wysokości 
ponad 40 metrów. Blisko połowę powierzchni gminy zaj-
mują lasy, które są idealnym środowiskiem do uprawiania 
turystyki pieszej i rowerowej i wraz z licznymi jeziorami two-
rzą korzystny mikroklimat. Sława latem to także koncerty 
i imprezy plenerowe, jak na przykład planowana wkrótce 
pierwsza w Sławie odsłona Rap Stacja Festiwal czy coroczne 
koncerty organizowane z okazji Dni Miasta.

Oazy zieleni
Idealnym miejscem na spacery w Sławie jest oddany 
ubiegłej jesieni po rewaloryzacji park miejski. Nawiązano 
w nim do  koncepcji Karla Eduarda Petzolda – projektan-
ta XIX w. koncepcji parku. Brama wejściowa z piaskowca, 
mostek nad Czernicą z balustradą z cegły klinkierowej, 
drogowskazy i tablice edukacyjno-informacyjne oraz budki 
lęgowe na drzewach wzbogacają tę oazę zieleni w cen-
trum miasta. Zielonym pasażem staje się też jedna z głów-
nych ulic w mieście – ulica Odrodzonego Wojska Polskiego, 
której przebudowa właśnie jest finalizowana. Zdobią ją 
nowo nasadzone drzewa, drewniane pergole z krzewami 
oraz dekoracyjne oświetlenie. Wkrótce Sława wzbogaci się 
także o tor rolkowy i tężnię solankową.

Walory przyrodnicze gminy, szeroka oferta organizowa-
nych tu wydarzeń kulturalnych i sportowych usatysfakcjo-
nują najbardziej wymagających turystów, a malownicze 
położenie miasta, urokliwy nastrój oraz kolejne inwestycje 
w turystyce sprawią, że ci, którzy raz zasmakują w Sławie, 
wrócą tutaj ponownie.

64
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Jeśli relaks, to w sławie
Sława to niewielkie turyStyczne miaSteczko na Styku województw lubuSkiego, 

wielkopolSkiego i dolnośląSkiego. od dawna jeSt jednym z ulubionych miejSc 
letniego wypoczynku mieSzkańców całego regionu. 
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Cień w letnie upały oraz zieleń i czyste powietrze zapew-
nia park miejski, który niedawno został poddany rewa-
loryzacji. Jeszcze więcej miejsca do opalania znajdziemy 
na drugiej już plaży miejskiej, a sporą dawkę adrenaliny 
dostarcza park linowy na terenie Sławskiego Centrum 
Kultury i Wypoczynku. To tylko trzy z licznych atrakcji, 
w tym sporej porcji całkiem nowych, jakie czekają w tym 
wyjątkowym mieście, położonym malowniczo nad brze-
gami Jeziora Sławskiego – największego akwenu w wo-
jewództwie lubuskim.  Miejsce to jest rzeczywiście nie-
zwykłe, o czym świadczą zdobyte nagrody i wyróżnienia, 
do których należą m.in. zdobyty tytuł Burmistrza Roku 
2020 czy fakt bycia Wzorową Gminą oraz Gminą Roku 
2020. Te wyróżnienia przyznano za ogrom prac władz 
lokalnych, które sprawiły, iż Sława już dziś staje się coraz 

sławniejsza za sprawą swej różnorodnej oferty skierowa-
nej do turystów.

Bezpiecznie na słońcu
W Sławie na terenie Sławskiego Centrum Kultury i Wy-
poczynku na amatorów słońca czekają aż dwie piękne 
piaszczyste plaże miejskie. Pierwsza otoczona jest drew-
nianym pomostem, a przy nim znajdują się: zjeżdżalnia, 
wypożyczalnia sprzętu wodnego, park wodny z dmucha-
nymi atrakcjami oraz wyciąg do nart wodnych WakePark 
Sława. Druga plaża, szeroka, licząca 7 000 m2 oddana 
została do użytku w 2020 r. jako odpowiedź na duże 
zapotrzebowanie turystów na relaks nad wodą, w celu 
podniesienia komfortu wypoczywających. Inwestycja ta 
wykonana jest w nowoczesny sposób, odbiegający nieco 

Więcej na:  Urząd Miejski w Sławie
ul. Henryka Pobożnego 10, 67-410 Sława
www.slawa.pl
fb.slawa.pl
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Olsztyn to największe miasto Warmii i Mazur. Jego wielkim atutem jest 
położenie wśród lasów i jezior. W granicach Olsztyna znajduje się kilka-
naście jezior oraz jeden z największych parków w Europie – Las Miejski.

Architektura obronna Warmii XIV w., secesja XIX i XX w., a także 
spektakle, koncerty, wystawy – to sprawia, że spragnieni kameralności 
i spokoju turyści odnajdują w Olsztynie możliwość ucieczki od zgiełku 
codzienności. Stojąc przed słynną tablicą astronomiczną Mikołaja Ko-
pernika, który w olsztyńskim zamku zaczął spisywać swe fundamental-
ne dzieło „O obrotach sfer niebieskich”, mają szansę poczuć niepowta-
rzalny powiew historii. Jej współczesne oblicze poznają w olsztyńskim 
Planetarium.

Przykładem świadomego wykorzystania potencjału miejsca jest in-
westycja nad jeziorem Ukiel. Przed kilku laty wzdłuż jego brzegów 
powstały m. in. mola i pomosty, promenada, szlaki rowerowe i nar-
ciarskie, wypożyczalnie sprzętu sportowego, sezonowe lodowisko, 

skatepark, baza sportów wodnych, całoroczna hala do siatkówki pla-
żowej i z salami do squasha, boiska do siatkówki i place gier, parking, 
a także udogodnienia architektoniczne dla osób niepełnosprawnych. 
Atutem kompleksu jest bardzo dobra dostępność komunikacyjna – 
położenie w sąsiedztwie drogi krajowej nr 16 oraz bliskość Dworca 
Zachodniego i centrum miasta.

miasto, które klimatem 
urzekło KopernikaOlsztyn  

Zagospodarowanie brzegów jezior oraz położenie promocyjnego akcentu na postać i dziedzictwo  
Mikołaja Kopernika – to sposób Olsztyna na przyciągnięcie turystów.
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Świdnica to miasto o ponad 750-letniej tradycji. Urokliwy rynek 
z kolorowymi kamieniczkami, zabytkowe Świątynie, piękny ogród różany, 
zaskakUjące rzeźby, słynni mieszkańcy oraz straszliwe legendy działają 

na tUrystów jak magnes. rUszajcie w drogę, 
by odkryć miejscowe tajemnice.

   karolina laskowska  

Świdnica
S P A C E R E M  P O . . .

Świdnica leży w województwie dolnośląskim, około 60 km 
od Wrocławia. Turyści odwiedzają ją zwykle podczas kilku-
godzinnej wycieczki. Ale to zbyt krótko. By móc w pełni 
rozkoszować się atmosferą miasta, warto przyjechać na cały 
weekend.

Klimatyczna starówKa i zadbane parKi 
Spacer po Świdnicy rozpocznijcie od rynku z zabytkowymi 
kamienicami. Wiele z nich skrywa sekrety. Przykładowo, w 
kamienicy „Pod Złotym Chłopkiem” mieszkał ponoć pewien 
rajca, który wytresował kawkę, aby wynosiła mu pieniądze 
ze skarbca miejskiego do domu. Spisek wykryli w końcu po-
zostali radni. A co stało się z chciwym urzędnikiem? Tego 
dowiecie się na miejscu! 

Nie pomińcie też odrestaurowanej płaskorzeźby na budynku 
przy ulicy Łukowej przedstawiającej walkę rycerza z gryfem 
(świdnickim bazyliszkiem), fontanny Atlasa i kolumny św. 
Trójcy. Odwiedźcie również piękny ratusz z jedynym w Polsce 
Muzeum Dawnego Kupiectwa. Zobaczycie w nim, jak daw-
niej wyglądały sklepy kolonialne, apteki, karczmy oraz stacje 
paliw. Tu także poznacie historię świdnickiego piwa, o które 
w XIV w. toczono bitwy. 

Jeśli zapragniecie odpoczynku, usiądźcie na ławeczce u boku 
Marii Cunitz – znanej astronomki i dawnej mieszkanki. Nie 
siedźcie jednak zbyt długo, bo pora na wspinaczkę. Koniecz-
nie wejdźcie na nową wieżę ratusza. Świdnica i okolice wi-
dziane z lotu ptaka to nie lada atrakcja. A gdy zejdziecie już 
na ziemię, pójdźcie do ogrodu różanego i parku Centralne-
go. To idealne miejsca na krótki przystanek lub sesję fotogra-
ficzną wśród kolorowych kwiatów.

Zjawiskowa perełka dolnego Śląska



Zabytkowe świątynie 
Świdnica słynie też z dwóch kościołów, które w 2017 r. wpi-
sano na listę Pomników Historii. Jednym z nich jest katedra 
pw. św. Stanisława i św. Wacława z ogromnym oknem i naj-
wyższą wieżą na Dolnym Śląsku. Drugi to ewangelicko-au-
gsburski kościół pw. św. Trójcy, nazywany kościołem Pokoju. 
Od 2001 r. widnieje on także na liście światowego dziedzic-
twa UNESCO. To największy drewniany barokowy kościół  
w Europie. Zbudowano go jedynie z drewna, piasku, słomy 
i gliny. To cud, że przetrwał próbę czasu. Świątynia słynie  
z wnętrz pełnych przepychu oraz corocznego Międzynaro-
dowego Festiwalu Bachowskiego.

pomniKi z humorem
Świdnica zaskakuje także nietypowymi pomnikami. Któż 
spodziewałby się „dzików” na placu przy ul. Franciszkań-
skiej? Spokojnie, to tylko rzeźba dziczej rodziny pilnującej 
skrzyni pamięci świdniczan, którą będzie można otworzyć 
za 100 lat!

W prawdziwe osłupienie wprawia pomnik „Srającego Chłop-
ka” znajdujący się w pobliżu oczyszczalni ścieków. Mężczyzna 
załatwiający potrzebę fizjologiczną wywołuje powszechny 
śmiech. Uwaga, lepiej mu nie przeszkadzać! Zgodnie z miej-
scową pogłoską kobieta, która przy nim usiądzie, może zajść 
niechybnie w ciążę jeszcze w tym samym roku.

Emocji dostarcza też „Czerwony Baron”, czyli Manfred von 
Richthofen. Największy as myśliwski z I wojny światowej to 
dawny mieszkaniec Świdnicy. Możecie zobaczyć jego willę 
oraz gimnazjum. Odnajdźcie również czerwoną replikę sa-
molotu Fokker Dr 1 w parku im. gen. Sikorskiego oraz skosz-
tujcie pralinek „Czerwony Baron” w manufakturze czekolady 
przy rynku.

Świdnica to dobre miasto na weekend. Chcecie przekonać 
się o tym na własnej skórze?
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Puławy są Prawdziwym rajem dla miłośników kultury, historii,
 a także sPortu. słyną  z okazałego zesPołu rezydencyjnego 
książąt czartoryskich oraz wielu obiektów Przeznaczonych 
do rekreacji i sPokojnego relaksu nad wisłą. 
nie bez Powodu bywają też nazywane „Polskimi atenami”. 
historia i nowoczesność PrzePlatają 
się tu ze sobą na każdym kroku.

PUŁAWY
Puławy to niespełna 50-tysięczne miasto w województwie 
lubelskim. Położone jest, wraz z Kazimierzem Dolnym i Na-
łęczowem, w tzw. trójkącie turystycznym przyciągającym 
wielbicieli wypraw po Polsce. Jak głosi miejscowa legenda, 
dawno temu jednym z przybyszów był nawet sam Zawisza 
Czarny! Słynny rycerz zmęczył się ponoć kiedyś podróżą i po-
stanowił odpocząć w pobliskiej osadzie. Gdy usiadł na ławce, 
ta niespodziewanie złamała się na pół. Nieszczęśnik krzyknął 
wtedy: „A niech to będzie pół ławy!” –  i tym samym nazwał 
powstałe tu później miasto.

Randka z histoRią 
w romantycznym parku 
Puławy kojarzą się jednak nie z Zawiszą, ale z ważnymi ro-
dami magnackimi – Lubomirskimi, Sieniawskimi i Czartory-
skimi, którzy mieszkali w tutejszym pałacu. Rezydencja po-
wstała w latach 1671 – 1676 dzięki marszałkowi wielkiemu 
koronnemu Stanisławowi Lubomirskiemu. Na przestrzeni 
kolejnych lat była rozbudowywana. Jej rozkwit przypadł na 
okres panowania księcia Adama Czartoryskiego i księżnej 
Izabeli. To właśnie oni stworzyli tu ośrodek kultury, do któ-

śladami polskich aRystokRatów
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Dom Gotycki w zespole pałacowo-parkowym przy pałacu Czartoryskich

Puławy i zespół pałacowo-parkowy przy pałacu Czartoryskich
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rego zapraszali wybitnych artystów, np. malarza Jana Piotra 
Norblina i pisarza Juliana Ursyna Niemcewicza. Monumen-
talny pałac to obecnie jedna z największych atrakcji w re-
gionie. Mieści się w nim muzeum z kolekcjami dzieł sztuki, 
militariów i rodzinnych pamiątek. Na terenie romantycznego 
parku krajobrazowego w stylu angielskim można znaleźć też 
inne, ukryte wśród roślinności, obiekty. Należą do nich m.in.: 
Dom Gotycki, Domek Żółty, Pałac Marynki, wieża ciśnień, 
schody angielskie, altanki, mostki i źródełka. 

Co ciekawe, jest tu nawet grota zamieszkiwana dawniej przez 
etatowego „pustelnika” wynajętego przez księżną Izabelę! 
Odpowiednio ucharakteryzowana postać tworzyła tajemni-
czą atmosferę, modląc się w ciemnościach parkowej pieczary.    

Nie można pominąć też Świątyni Sybilli z wymownym na-
pisem „Przeszłość przyszłości” na frontonie. To siedziba 
pierwszego muzeum narodowego w Polsce, w którym od 
początku przechowywano patriotyczne pamiątki – w tym 
roku obchodzi ona swoje 220-lecie! 

z kultuRą za pan bRat
Obcować z kulturą można nie tylko w Muzeum Czarto-
ryskich, ale również w Puławskim Ośrodku Kultury „Dom 
Chemika”. „Dom Chemika” wspiera utalentowane dzieci, 
młodzież i dorosłych, a doskonali instruktorzy prowadzą 
zajęcia w kołach zainteresowań i amatorskich zespołach 
artystycznych. Przy odrobinie szczęścia można trafić tutaj 
na wyjątkowe spektakle teatralne, wystawy i koncerty. Cy-
klicznie organizowane są takie wydarzenia jak: Ogólnopolski 
Konkurs Tańców Polskich „O Pierścień Księżnej Izabeli” oraz 
Puławskie Lato Bluesowe.

poRa na RekReację 
Puławy spodobają się także miłośnikom aktywnego wy-
poczynku. Można tu uprawiać sport zarówno na świeżym 
powietrzu, jak i w nowoczesnych obiektach – poszaleć na 
jednym z największych w Polsce skateparków, wypożyczyć 
kajaki w przystani jachtowej Marina Puławy, udać się w ma-
lowniczy rejs po Wiśle kultową „Marzanką” lub podziwiać 
urokliwe zakątki miasta i okolic rowerem.  Koniecznie trzeba 
też zobaczyć  jedną z najważniejszych inwestycji ostatnich 
lat – nowoczesną halę widowisko-sportową. 

Puławy oferują wiele atrakcji, więc przypadną do gustu wiel-
bicielom różnorodnych form turystyki. Zabytki, wydarzenia 
kulturalne, nowoczesna infrastruktura sportowa, nadwiślań-
skie krajobrazy, zieleń i przyjazna przestrzeń miejska… To 
wszystko jest na wyciągnięcie ręki!
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  www.pulawy.eu  
  Puławoaktywni 
  pulawoaktywni  
  miasto_pulawy 

Świątynia Sybilli

Skatepark w Puławach
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Atelier Margot 
– szkoła malarstwa japońskiego 

Małgorzaty Toh-kou (東虹) 
Olejniczak

Kursy dla początkujących i zaawansowanych.
Dla Ciebie! A może jako prezent dla kogoś 

zafascynowanego kulturą japońską?

Interesujesz się sztuką japońską, chcesz 
nauczyć się czegoś nowego, poznać tajniki 

technik malarstwa czarno-białego? 
Rozwinąć swoją kreatywność? 
Zrelaksować się i wyciszyć?

Dołącz do grona tych, którzy rozwijają swoje 
umiejętności i znajdują w tym 

minimalistycznym malarstwie okazję do 
odprężenia 

i oderwania się od codziennych spraw.

Program studiów obejmuje wiele tradycyjnych 
motywów i technik.

Na zakończenie kursu otrzymasz dyplom 
wydany przez Międzynarodowe 

Stowarzyszenie Malarstwa Sumi-e w Japonii, 
oddział europejski.

Zapraszam do Warszawy i Krakowa na 
regularne weekendowe zajęcia na żywo, 

a także kursy wieczorowe online 
w czwartki 1900 - 2100, 

dwa razy w miesiącu przez Skype’a. 

Bez podróżowania do Krakowa  
czy Warszawy, gdzie uczę w klasie,  

każdy może malować online 
pod moim kierunkiem. Gdziekolwiek jest.

Lekcje skierowane są do osób początkujących 
i zaawansowanych, które chcą nauczyć się 
tradycyjnych technik malowania tuszem.

Malować może każdy. Możesz zacząć 
w każdej chwili i nie potrzebujesz 
doświadczenia, tylko motywacji!

Zapoznaj się ze szczegółami kursów na stronie 
www.m-olejniczak.ch, zakładka Edukacja
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Żywa tradycja

P O D R Ó Ż E  Z E  S M A K I E M

Wiele z nich jest bardzo prostych, mają jednak w sobie coś 

autentycznego, emocjonalnego i – co bardzo ważne – są na-

szą specjalnością, to właśnie my potrafimy je zrobić najlepiej, 

my tylko  wiemy, co to są „drygonty”, co się kryje „pod le-

śnym mchem” i jak się robi „Kubusia”. Tajemniczo brzmiące 

nazwy tradycyjnych potraw intrygują, zaciekawiają i zwykle 

zapowiadają jakąś niespodziankę, nieznaną wersję, pomysł 

wprowadzony kiedyś przez czyjąś babcię lub jeszcze babcię 

babci, sposób przygotowania, który przyjął się na danym te-

renie i stał się jego wyróżnikiem.

HISTORIA I DZIEDZICWO
Mało kto wie, że Żywiec i okolice zapisały się w historii kuch-

ni polskiej już przed wiekami. Tzw. państwo żywieckie, będą-

ce prywatną własnością królów z dynastii Wazów, w drugiej 

połowie XVII w. dzierżawił sekretarz królewski Jan Wawrzy-

niec Wodzicki. Gdy pan Wodzicki wydawał swoją córkę za 

mąż, to o organizację wesela, zaplanowanie wystawnych 

uczt i nadzór nad pracą kucharzy poprosił Stanisława Czer-

nieckiego, autora Compendium ferculorum albo zebrania 

potraw, słynnej książki kucharskiej wydanej w 1682 r. w Kra-

kowie. Zarządca „państwa żywieckiego” musiał mieć dobrą orientację 

w ówczesnych modach kulinarnych i z całą pewnością znał osobiście 

Czernieckiego, kuchmistrza Lubomirskich i swojego sąsiada na Sądec-

czyźnie oraz, podobnie jak Wodzicki, również sekretarza królewskiego. 

Sam Stanisław Czerniecki po służbie u Lubomirskich pracował dla kanc-

lerza koronnego Jana Wielopolskiego, kolejnego po Wazach właściciela 

Żywca. Z tych powiązań wynikać może jakaś szczególna, duchowa opie-

ka patrona kuchni polskiej nad Żywiecczyzną. Oczywiście dzisiaj trudno 

szukać w Żywcu i okolicach potraw wprost zapożyczonych z barokowej 

kuchni Czernieckiego z XVII w. Kuchnia i dziedzictwo kulinarne to coś ży-

wego, coś co ciągle się zmienia. W chwili, gdy staje się ona czcigodnym, 

muzealnym zabytkiem i przestaje się zmieniać, po prostu znika.

Żyjący w XVII w. Stanisław Czerniecki i jego pracodawcy z Żywca nie znali 

np. ziemniaków, czyli produktu pochodzącego z Ameryki, który z wiel-

kim trudem przez kilkaset lat rozpowszechniał się w Europie i w Polsce, 

by w końcu w XIX w. stać się podstawą wyżywienia szerokich grup nie-

zamożnej ludności. Bieda i zwykły głód wymuszały szacunek do jedzenia 

i produktów żywnościowych, ale wyzwalały też pomysłowość i inwencję. 

Gdy ktoś wiele razy w tygodniu, a nawet w ciągu dnia jadł ziemniaki, 

to starał się, by potrawy z nich przygotowywane choć trochę, a najle-

piej jak najbardziej się od siebie różniły. Ziemniaczane „dryganty” (kluski 

ziemniaczane)  z boczkiem i w drugiej wersji na słodko z masłem i twaro-

giem, a w wydaniu luksusowym także ze śmietaną to przecież całkowicie 

różne potrawy o zupełnie innym smaku. Trudno sobie jednak wyobrazić 

zestawienie ich ze sobą jako dania głównego i deseru (choćby nawet 

i dlatego, że w kuchni ludowej takich wielodaniowych zestawień na co 

dzień nie praktykowano). Z boczkiem lub na słodko można było przy-

gotować także „Kubusia”, czyli, jak się dowiadujemy z przepisu „pyszny 

placek ziemniaczany na mleku. To wahanie między słodkim i wytrawnym 

czy pewna dwuznaczność tego typu potraw mimo wszystko przypomina 

jednak kuchnię z czasów Czernieckiego, Wodzickiego i Wielopolskiego, 

gdy w Żywcu, w Polsce i w Europie nie rozpowszechnił się jeszcze ścisły 

podział na potrawy słone (wytrawne) i słodkie – uważano, że posłodzić 

można wszystko, a  cukier pasuje do każdego dania, jest zdrowy, krzepi 

i nigdy go za dużo (był na tyle drogi, że  i tak używano go rzadko i w nie-

wielkich ilościach). 

PRZEPISY I ZAPISY
Żywiecka wersja babki ziemniaczanej, to wersja w porównaniu z podob-

nym daniem popularnym na wschodzie Polski i u naszych wschodnich 

sąsiadów, luksusowa. Ziemniaki są w niej okraszone nie tylko całkiem 

dużą ilością boczku, ale także i mięsa. Kosteczki boczku i kawałki mięsa 

układają się na pociętych kawałkach babki niczym owoce w keksie…

Ziemniaki są oczywiście także składnikiem znanych wszystkim pierogów 

ruskich, przepis na które urzeka tak prostotą, jak i starannością (zalane 

gorącą woda ciasto trzeba odstawić przed późniejszym wyrobieniem, 

Po fascynacji egzotyką i nowością dziś chętniej wracamy do kulinarnych korzeni.  
Po odkryciu kuchni włoskiej, francuskiej, meksykańskiej i tajskiej doszliśmy do wniosku,  

Że sami teŻ mamy się czym chwalić. tak w kuchni domowej, jak i w gastronomii  
Profesjonalnej sięgamy Po smaki i Produkty zaPamiętane z dzieciństwa, 

cenimy na Powrót kuchnię babci, 
jesteśmy dumni z regionalnych wyrobów i Potraw.

Żywiecczyzna 
– turystyka kulinarna

Dania tej kuchni są nie tylko proste, ale 

także bardzo smaczne.  Jednak prostota 

składników wcale nie oznacza, że łatwo 

przyrządzić smaczne potrawy.Przewod-

nik ten to spis 29 najbardziej popularnych 

regionalnych i tradycyjnych przepisów, 

wzbogaconych czasem delikatną nutką 

nowoczesności. Spisanych z archiwów 

kół gospodyń wiejskich podczas Powia-

towego Przeglądu Potraw Regionalnych 

„Próbowacka Jodła Beskidzkiego”, bę-

dących częścią Dni Powiatu Żywieckiego 

i Dni Gminy Milówka w 2021 roku. Mamy 

nadzieję że lektura jego zachęci  do od-

twarzania i degustacji tych wspaniałych 

dań z regionu Żywiecczyzny.   

Wydawca:
Powiat Żywiecki

ul. Krasińskiego 13, 34-300 Żywiec, 
tel. +48 33 860 50 00

starostwo@zywiec.powiat.pl
www.zywiec.powiat.pl

Jarosław Dumanowski



a po połączniu wszystkich składników ma znowu odpoczy-

wać. Ta wiedza i wręcz czułość w stosunku do sztandarowe-

go dania kuchni polskiej sprawiają, że delikatne ciasto wręcz 

rozpływa się w ustach…

Głęboko w kulinarnej historii Polski jest zanurzone także 

opisane w książce Ciasto na razowym spodzie z borówka-

mi. Przez wieki z mąki razowej przyrządzano np. pierniki 

czy szarlotkę, a kontrast między razowym ciastem i słodyczą 

dodatków był charakterystyczną cechą staropolskich wypie-

ków. Często zresztą do takich ciast używano czerstwego, 

podsuszanego razowego czy żytniego chleba, a chlebowy 

tort był jednym z głównych deserów dawnej kuchni. Dawna 

oszczędność  czy bieda dziś powraca jako wyróżnienie. Mąka 

razowa czy razowy chleb, przez wieki oznaka biedy i niedo-

statku, dziś są droższe od mąki pszenne czy białego pieczy-

wa, ongiś oznak luksusu. Kręte są ścieżki historii kuchni…

Przypomniane wcześniej związki ojca kuchni polskiej Stani-

sława Czernieckiego z Żywcem coś chyba po sobie zostawiły, 

sądząc choćby z zamieszczenia w naszym zbiorze receptury 

na miodownik, jedno z ulubionych ciast naszego barokowe-

go kuchmistrza. Gdy jeszcze przypomnimy sobie jego miłość 

do baraniny, dziś w większości regionów naszego kraju już 

zapomnianej, a fachowo przypomnianej przez autorki prze-

pisów z Żywiecczyzny… Nawet schab w miodzie, połączenie 

mięsa z czymś słodkim, jest jakby wyjęty z pomysłów na mię-

sa na słodko staropolskiego kucharza, który przed wiekami 

był tak słynny w Żywcu właśnie. I zupa śliwkowa, pomysł na 

użycie swojskich śliwek, znana z innych przepisów z XVII w, 

z książek kucharskich z czeskiego Śląska i z receptur polskich 

z XIX w. Fasolowa na kwaśnicy, tak ważna dla Małopolski 

kminkowa, powracający w kwaśnicy baran, żurek na „żyjty-

cy”, czyż nie warto się zapoznać z tymi połączeniami, pomy-

słami, czymś co przetrwało przez wieki i dziś może nas nie 

tylko pożywić, ale i opowiedzieć nam naszą historię?

NA ZDROWIE i DOBRY HUMOR
By tego posmakować, należy najpierw dokładnie przestudio-

wać zawarte tu receptury, przypomnieć sobie o nalewkach, 

sposobie na zaklinanie lata i smaku owoców w pokrzepiają-

cym płynie. Przede wszystkim trzeba jednak przyjechać do 

Żywca, by tego wszystkiego posmakować – doświadczyć sa-

memu na miejscu.
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skierowany jest do  mazowieckich producentów żywności, a  jego pierwsza edycja odbyła 
się w 2007 roku. celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie wytwórców wyróżniających 
się wysoką jakością produktów, kultywowaniem i popularyzowaniem mazowieckiej tradycji 

kulinarnej, a także oryginalnym podejściem do żywności i przetwórstwa. 

KONKURS O LAUR MARSZAŁKA 
WojeWództWa MazoWieckiego

W ciągu trzynastu lat historii konkursu zgłoszonych zostało około 
1500 produktów, z czego ponad 200 otrzymało Laur Marszałka 
Województwa Mazowieckiego.

Konkurs na najlepszy produkt  roku 2020, wzorem poprzednich 
edycji,  skierowany  jest  zarówno do  firm komercyjnych,  jak  i do 
podmiotów czy organizacji zajmujących się wytwarzaniem żyw-
ności na mniejszą skalę. Dlatego mogą w nim wziąć udział rów-
nież:  koła  gospodyń  wiejskich,  stowarzyszenia,  gospodarstwa 
agroturystyczne,  gospodarstwa  ekologiczne  czy  osoby  fizyczne. 
Ważne, by uczestnicy mogli potwierdzić swoją działalność posia-
danymi  certyfikatami,  dyplomami,  zaświadczeniami  lub  innymi 
dokumentami  np.  potwierdzającymi  prezentację  produktu  na 
targach, wystawach,  imprezach  lokalnych  i  regionalnych. Mogą 

być to chociażby informacje w kronikach czy lokalnych mediach.

Producenci żywności z całego Mazowsza będą oceniani w dwóch 
grupach: przedsiębiorcy oraz producenci  indywidualni. Będą  ry-
walizować w ośmiu kategoriach: wyroby piekarnicze, wyroby cu-
kiernicze, przetwory mięsne i produkty pochodzenia zwierzęcego, 
ryby i przetwory rybne, przetwory owocowe i warzywne, produk-
ty mleczarskie, miody oraz napoje (alkoholowe i bezalkoholowe). 

Zgłoszony produkt powinien charakteryzować się wysoką jakością 
produkcji, innowacyjnością, kultywowaniem i popularyzowaniem 
mazowieckiej tradycji kulinarnej, a także oryginalnym podejściem 
do  tematu  żywności  i  przetwórstwa.  Każdy  uczestnik  konkursu 
może zgłosić tylko jeden produkt w danym roku.

• Bio-pączki 
Piekarnia Gzik działa na polskim rynku już od ponad 75 lat. Jest 
firmą  rodzinną, obecnie zarządzaną przez czwarte pokolenie 
piekarzy. W piekarni znajdziemy pieczywo pszenne i wieloziar-
niste przygotowywane na podstawie receptury wypracowaną 
z biegiem lat, a także wyroby cukiernicze, w tym pączki, ciastka 
francuskie i drożdżowe oraz tradycyjne ciasta polskie. Piekarnia 
Gzik jest członkiem Polskiej Izby Żywności Ekologicznej.

Piekarnia Gzik Violetty Gzik-Janiak
ul. Traugutta 7,  96-500 Sochaczew, 

tel: 46 862 18 66
email: biuro@pieczywoekologiczne.pl, https://pieczywoekologiczne.pl

• Jagody z Borówką 
Smaki  i  Aromaty  Anna  Langowska  to  firma,  która  powsta-
ła  z miłości  i  pasji  do  gotowania  oraz  kultywowania  polskiej 
tradycji.  Konfitury wytwarzane  są  ręcznie, w małych partiach 
produkcyjnych.  Wzbogacane  są  przyprawami,  np.  kardamo-
nem czy kolendrą lub smakowym dodatkiem alkoholu: nalewki, 
rumu czy żubrówki. Nie zawierają sztucznych polepszaczy. To 
kwintesencja natury w przepysznej odsłonie.

Anna Langowska
tel.: (+48) 604 525 722

e-mail: anna.langowska@op.pl

Zgłoszenia do konkursu w tegorocznej edycji należy składać do 31 marca br. Wypełniony formularz trzeba przesłać na adres: 
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament  Rolnictwa  i  Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa, bądź pocztą elektroniczną na adres: wydzialrolnictwa@mazovia.pl. Wszystkie dokumenty 
konkursowe dostępne są na stronie www.mazovia.pl.
Wśród laureatów z poprzednich lat są między innymi:
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• Syrop malinowy 
Krokus  to  niewielka  rodzinna  firma  ulokowana  w  ciekawym 
turystycznie  regionie  przełomu  Wisły,  w  pobliżu  Kazimierza 
Dolnego, Puław i Czarnolasu. Istnieje od 1993 roku. Przedsię-
biorstwo dostarcza klientom tradycyjne polskie przetwory wy-
twarzane domowymi metodami. W ofercie znajdują się m.in. 
syropy z soku odsączonego z owoców, a nie z koncentratu, po-
widła bez dodatku cukru (same owoce przetarte i zagęszczo-
ne), tradycyjne owocowe i słodkie konfitury, polskie kompoty, 
marynowane jędrne warzywa i grzyby leśne w delikatnej słod-
kokwaśnej zalewie, kiszonki z polskimi świeżymi przyprawami 
i wiele innych doskonałych produktów.

Krokus Przetwórnia Owoców i Warzyw
Pająków 25B, 26-704 Przyłęk

tel.: (+48) 677 50 23 
www.przetwory.com

• nalewka malinowa 
Mała,  rodzinna  firma  z Ciechanowa  zajmuje  się podtrzymy-
waniem  tradycji  wytwarzania  owocowych  i  ziołowych  nale-
wek. Założenie firmy w 2008 roku poprzedziły eksperymenty 
z recepturami w ramach rodzinnej pasji. Tradycyjne, domowe 
metody produkcji obejmujące odpowiednio długie leżakowa-
nie oraz korzystanie z najwyższej jakości surowców sprawiły, 
że nalewki Longinus szybko zyskały uznanie klientów. W  lo-
kalnym sklepie  i  sprzedaży  internetowej dostępne są między 
innymi nalewki z aronii, wiśni, mirabelki, tarniny, róży, głogu, 
orzecha włoskiego czy „nalewka Szeptuchy” – z czarnego bzu.
Longinus – Rafał Dziliński
www.nalewki.net

• miód rzepakowy z klonem i wierzBą 
Na  terenie pasieki występują  liczne  łęgi nadrzeczne, olsy,  za-
drzewienia przydrożne. Stąd w miodach państwa Milewskich 
można wyodrębnić  obecność  pyłków wierzby,  klonu  i  akacji. 
Miód rzepakowy jest typowym, tradycyjnym miodem pozyski-
wanym na Mazowszu. Jest unikalny dzięki zawartości pyłków 
roślin występujących w proekologicznym gospodarstwie, pro-
wadzonym w sposób zrównoważony i przyjazny środowisku.

Pasieka Miodomilowy Las 
Bogna i Marcin Milewscy, ul. Mickiewicza 8

05-120 Legionowo 
legionowo8@wp.pl

• chleB żytni z ziarnem
Piekarnia Hanna Milewska działa na rynku województwa ma-
zowieckiego od 1987 roku. Jest to firma rodzinna podtrzymu-
jąca tradycję rzemiosła piekarskiego. Jako jedna z niewielu po-
zostaje wierna tradycji wypieku chleba na naturalnym zakwasie 
w  piecu  ceramicznym,  co  gwarantuje  niepowtarzalny  smak 
i  aromat  chleba.  Pieczywo wyrabiane  jest metodą  opartą  na 
wielofazowym procesie fermentacji ciasta. Piekarnia specjalizu-
je się w wypieku pieczywa z przewagą mąki żytniej, tj. chleba 
żytniego z ziarnem.

Piekarnia Hanna Milewska
ul. Ciechanowska 4, 06-430 Sońsk

• pierś gęSia z ŁySoByk 
Dzięki najwyższej jakości surowca użytego do produkcji wyro-
bów  wędliniarskich  produkty  cieszą  się  popularnością  wśród 
klientów. Gęsina  pochodzi  z własnego  chowu gęsi  owsianej. 
Od wiosny gęsi  są naturalnie wypasane na wolnym wybiegu, 
jesienią – dodatkowo dokarmiane są owsem. 
Gavi Save Grażyna Więch
Ossów, ul. Matarewicza 80, 05-230 Kobyłka 
tel.: (+48) 608 069 179 

• Sery zagrodowe 
Sery zagrodowe to rodzinne gospodarstwo rolne, które prowa-
dzi produkcję mleka. Krowy wypasają się na czystych  łąkach, 
gdzie  zioła  i  polne  rośliny  tworzą barwną mozaikę.  Trzy  lata 
temu po kilku eksperymentach właściciele otrzymali pyszny ser 
w procesie dojrzewania, co pozwoliło im na opracowanie wła-
snych receptur w produkcji  serów podpuszczkowych. Sery są 
cennym źródłem wielu składników, ale przede wszystkim białka 
o wysokiej wartości biologicznej, łatwo przyswajalnego wapnia 
i witamin z grupy B oraz A i D. Dobrą jakość produktów może 
potwierdzić  członkostwo  gospodarstwa  w  Europejskiej  Sieci 
Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego. W ofercie sery świeże, 
dojrzewające, twarogowe, masło i napoje mleczne.

Agnieszka Piętka 
Kolonia Pogorzel 6,  08-445 Osieck

tel. kom. (+48) 502 769 814
e-mail: agnieszka-pietka1977@wp.pl
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Na wakacje

z poloNusem
KrótKie spodenKi – spaKowane, oKulary przeciwsłoneczne – zabrane, 
Krem z filtrem – obowiązKowy, butelKa wody, mapa, wygodne buty… 

są! długo wyczeKiwane waKacje czas zacząć! 

P O D R Ó Ż E  Z  P O L O N U S E M

Z jednej strony – na urlopie fantastycznie jest odpocząć 
od codziennych obowiązków. Z drugiej – warto dać 
sobie również szansę na przeżycie niepowtarzalnych 
doświadczeń. Według nas połączenie tych dwóch 
motywacji to mieszanka idealna, która pozwoli zre-
laksować się i przywieźć ze sobą walizkę pełną wspa-
niałych wspomnień. I nie trzeba koniecznie szukać ich 
na chińskiej przełęczy Karakorum lub na tasmańskiej 
plaży. Zachwycające miejsca w Polsce tylko czekają na 
odkrycie. Nasza lokalna turystyka rozkwita, a wakacje 
w Polsce to przepis na fantastyczny urlop! 

Morze, jezioro czy góry… każde z tych miejsc ma nie-
powtarzalną atmosferę. Niezależnie od decyzji, gdzie 
wybrać się na wypoczynek, warto sprawdzić przewoź-
ników, którzy oferują trasy wakacyjne. Tym, który za-

wiezie nas w każde z tych miejsc, jest Polonus, który 
wprowadził na wielu swoich trasach długookresowe 
promocje, które umożliwiają podróżnym kupowanie 
biletów taniej. O każdej z nich można przeczytać na 
www.pkspolonus.pl – na stronie internetowej istnieje 
także możliwość nabycia i rezerwacji biletów. 

Wakacyjne kierunki przewoźnika, które cieszą się 
ogromnym zainteresowaniem, to trasy nadmorskie do 
Łeby i Krynicy Morskiej, ale wśród klientów Polonusa 
są również miłośnicy gór – ci korzystają z przewozów 
na trasie do Kudowy-Zdroju, Krynicy-Zdroju lub Za-
kopanego. Najszersza siatka połączeń jest rozwinięta 
w województwie warmińsko-mazurskim, które nie-
zmiennie zachwyca i w którego rejony pasażerowie z 
chęcią wracają. Warte uwagi są również kierunki do 

miejscowości uzdrowiskowych – kuracjusze podróżują 
z przewoźnikiem do Ciechocinka, Inowrocławia czy 
Buska-Zdroju. Popularnymi miejscami odwiedzanymi 
w weekendy i nie tylko są przepiękne polskie miasta,  
w których za każdym razem można odkryć coś no-
wego: Wrocław, Gdańsk, Kraków, Toruń czy San-
domierz… Każdy ma swoje preferencje i ulubione 
rozrywki. Najważniejsze, by czas urlopu spędzić szczę-
śliwie i bezpiecznie.

O to ostatnie przewoźnik chce zadbać kompleksowo. 
Nowoczesne, klimatyzowane autobusy, prowadzone 
przez wykwalifikowanych kierowców, mają zapewniać 
wygodę i komfort podróży. Spółka stosuje się także do 
aktualnych zasad bezpieczeństwa w związku z pan-
demią COVID-19. Przewoźnik  chce, by pasażerowie 
czuli, że są otoczeni opieką już na etapie kupowania 
biletu, aż po pierwszy krok zrobiony po wyjściu z au-
tobusu.

By planowanie podróży było jeszcze łatwiejsze i szyb-
sze, zachęcamy Was do odwiedzenia strony www.
dworzeconline.pl, gdzie w jednym miejscu znajdziecie 
ofertę wielu przewoźników, w tym bilety na przejazdy 
z Polonusem. 




