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Lubimy Polskę. Serio, bez dwóch zdań! Z jej nieoczywistym urokiem małych miasteczek, 
swojskim pięknem równinnych krajobrazów, pokrytymi rzepakowymi polami 
wzgórzami, zachodami słońca kryjącego się powoli w ciemniejącym błękicie Bałtyku 
albo za ostrymi szczytami Tatr. Dostojne mury zamkowe nadgryzione zębem czasu, 
ruchliwe ulice miast przetykane architektonicznymi perełkami, klimatyczne uliczki  
– to wszystko składa się na Polskę, którą lubimy i podziwiamy. 

A skoro lubimy, to chcemy się nią podzielić ze wszystkimi. Stąd pomysł na miejsce, 
w którym każdy może pochwalić się swoimi najnowszymi turystycznymi odkryciami. 
Miejsce wspólne, tworzone przez nas, w którym z krótkich migawek, zdjęć, filmów, opinii  
– jak z puzzli – układamy obraz kraju, który warto odkrywać, popularyzować i pokazywać 
w pełnej jego krasie. Jeśli chcecie dodać do tego zbioru swoją cegiełkę i pochwalić się 
najnowszymi turystycznymi odkryciami, jeśli lubicie Polskę tak jak my, zajrzyjcie na stronę I like Poland – gdzie 
razem tworzymy wyjątkową wizytówkę naszego kraju.
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Wielkopolskie 
rezydencje 

Rogalin 
mecenasi, dęby i Joanna d’arc

Pod koniec XVIII wieku Kazimierz Raczyński, ważny 
polityk epoki stanisławowskiej, wybrał Rogalin na 
budowę siedziby rodowej. Dziś w późnobaroko-
wym pałacu szczególnie zachwycają: biblioteka, 
sala balowa przebudowana na zbrojownię oraz 
gabinet londyński Edwarda Bernarda Raczyńskie-
go, prezydenta RP na uchodźstwie.

Pałac w Rogalinie szczyci się wspaniałą kolekcją 
malarstwa XIX-wiecznego. Jej twórca, Edward 
Aleksander Raczyński, wzniósł dla niej galerię – 
nowoczesny gmach ze szklanym dachem. Galeria 
pomyślana jako świątynia sztuki prezentuje m.in. 
największe płótno Jana Matejki „Dziewica Orleań-
ska”.

Z dala, ze wzgórza świeci jasna fasada świątyni 
rzymskiej, która okazuje się… kościołem katolickim 
pod wezwaniem św. Marcelina. To tutaj znajduje 
się mauzoleum rodowe Raczyńskich. Spoczywa 
w nim m.in. serce Edwarda Raczyńskiego, wybit-
nego mecenasa i fundatora Biblioteki Raczyńskich.

Za pałacem rozciąga się ogród francuski, który 
przechodzi w park angielski. W parku spotkamy 
kilkusetletnie dęby: Lecha, Czecha i Rusa. Są one 
najsłynniejszymi z blisko tysiąca pomnikowych dę-
bów szypułkowych, które rosną dalej na malowni-
czych nadwarciańskich łąkach. To jedno z najwięk-
szych ich skupisk w Europie.
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są ich tutaj setki. rozsiane po całym regionie, 
niespodziewanie wyłaniające się gdzieś 

na uboczu z sielskiego krajobrazu. 
Zamki, pałace i dwory Wielkopolski. 

Przyciągają urodą wysmukłych wież, pękatych baszt, 
okazałych portali. a co najważniejsze 
– kryje się w nich fascynująca historia. 

najlepiej jej posłuchać na miejscu.
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Parowozów czar
Wolsztyn – atrakcyjne krajobrazowo i kulturowo, malowniczo położone 
między jeziorami miasto ma czym przyciągnąć turystów. Magnesem jest tu 
przede wszystkim unikatowa wolsztyńska Parowozownia, która w tym roku 
obchodzi swoje 115-lecie. Coroczna parada parowozów ściąga w weekend 
majowy do Wolsztyna rzesze wielbicieli starych kolei z całego świata. Nic 
dziwnego – Instytucja Kultury Parowozownia Wolsztyn to ostatnie takie miej-
sce na mapie, w którym lokomotywy parowe nieprzerwanie wykorzystywane 
są w ruchu pasażerskim i gdzie niemal codziennie zobaczyć można parowóz 
„pod parą”, pracujący dokładnie tak, jak kilkadziesiąt lat temu. Aktualny roz-
kład jazdy pociągów prowadzonych przez wolsztyński parowóz znaleźć moż-
na na stronie: https://www.parowozowniawolsztyn.pl/rozklad-jazdy/ 

Miasto pełne kultury
W mieście można odwiedzić muzea: noblisty Roberta Kocha, rzeźbiarza Mar-
cina Rożka oraz Skansen Budownictwa Ludowego Zachodniej Wielkopolski 
(więcej informacji na stronie: https://muzea-wolsztyn.com.pl).  Warto także 

rozejrzeć się nieco dalej – w okolicy Wolsztyna znajduje się 
pocysterski zespół klasztorny w Obrze, neobarokowy pałac 
we Wroniawach czy Kolejowa Izba Pamięci „Stacja Świętno” 
z małym muzeum pamiątek kolejowych. Aktywnie działają 
tu instytucje kultury i zespoły artystyczne, odbywają się pikni-
ki i festiwale muzyczne. Jednym słowem – kultura w mieście 
i gminie Wolsztyn ma się dobrze, a turyści mają w czym wybie-
rać: w czerwcu zapraszamy na Festiwal Folkloru, w lipcu – na 
Dni Jezior Wolsztyńskich z wieczorną paradą łodzi, sierpień to 
miesiąc muzyki – odbywa się wtedy Festiwal Czyste Country 
oraz Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameral-
nej, a podsumowaniem lata jest wrześniowy Festyn Jesienny.

a Może relaks nad wodą?
Miasto i gmina Wolsztyn to tereny chętnie odwiedzane przez 
turystów także z powodu ich walorów przyrodniczych i krajo-
brazowych. Lasy, jeziora, kanały Obry i urokliwa rzeka Dojca, 
pomnikowe aleje drzew i zabytkowe pałacowe parki przycią-
gają do wolsztyńskiego regionu tych, którzy cenią ciszę i wy-
poczynek na łonie natury.

Pamiętaj, Wolsztyn – warty odkrycia! 

Biuro promocji i turystyki urzędu Miejskiego w wolsztynie 
ul. Doktora Kocha 12a, 64-200 Wolsztyn, www.wolsztyn.pl

tel.: 68 347 31 04 / e-mail: biuropromocji@wolsztyn.pl
pl-pl.facebook.com/gciwolsztyn

Gmina Wolsztyn
Pod chmurką, nad wodą czy pod parą?...

Leżąca na zachodniej granicy 
województwa Gmina Wolsztyn 
stanowi doskonałą wizytówkę 
Wielkopolski. Turystów z kraju 

i zagranicy wita hasłem 
„Wolsztyn pełną parą” 

i gwizdem parowozów, ale to nie 
wszystko, czym może się 
pochwalić.  Zapraszamy 

na wypoczynek 
do Gminy Wolsztyn 

– warto ją odkryć!
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Muzeum Regionalne – Muzeum Marcina Rożka 
fot. arch. Muzeum Wolsztyn

Wolsztyn – Promenada im. Klemensa Modlińskiego 
fot. Go Foto Studio

Skansen Budownictwa Ludowego Zachodniej Wielkopolski 
fot. Albin Marciniak

Wolsztyńskie rejsy statkiem „Ustronie” 
fot. Stowarzyszenie h2ofot Albin Marciniak62 63MAGAZYN ŚWIAT PODRÓŻE I KULTURA 

Małopolska kuchnią stoi – różnorodną i z tradycjami. Miesza-
ją się w niej smakowicie kuchnie żydowska, austriacka, nie-
miecka, czeska i węgierska. Swój mocny głos mają obyczaje 
pasterskie, które zrodziły oscypka czy bryndzę, a także folklor 
miejskich piekarzy i wiejskich rzeźników. Pod małopolskim nie-
bem pachnie suchą krakowską, chlebem prądnickim, kapustą 
mocno kiszoną i śliwowicą. To nie gdzieś na świecie, ale pod 
Wawelem zrodził się pierwszy hamburger, to w pałacu Lubo-
mirskich w Wiśniczu kuchmistrz Stanisław Czerniecki dopra-
cowywał receptury polskiego rosołu.

Hamburger z polskimi korzeniami
Do dziś w Krakowie nie wiadomo, kto wykradł przepis na tę 
prababkę hamburgera. A jest nią serwowana dziś zarówno 

w najlepszych restauracjach, jak i w streetowych przyczepach 
maczanka krakowska. Przekrojona bułka, polana sosem spod 
mięsa, nadziana płatem pieczonego schabu z kminkiem jak 
nic przypomina najpopularniejszy fast food świata. Tyle że 
fast foodem nie jest, a czystą poezją. Można ją zjeść w wersji 
kanonicznej, jak i zdekonstruowanej, na przykład z bundzem 
i moskolem. Tak, z moskolem, bo w Małopolsce stawia się 
na smaki lokalne, odświeża przepisy historyczne i serwuje po-
trawy w myśl najnowszych mód i trendów. Tak więc swoje 
zaszczytne miejsce ma pod małopolskim niebem wciąż obwa-
rzanek – jedyny wypiek na świecie, który przed wsadzeniem 
do pieca należy sparzyć wrzątkiem. Piekarze, którzy na mocy 
przywileju mogli go kiedyś sprzedawać, należeli do elity mia-
sta. Był on ulubioną przekąską królowej Jadwigi i ratunkiem 

Małopolska od kuchni
Myli się ten, kto myśli, że Małopolska to tylko oscypki i sernik krakowski. 

Mamy tu świetne ryby, dziczyznę i genialny rosół – potrawy, które nadal przygotowuje 
się według sięgających średniowiecza receptur.

rycerzy, którzy posilali się nim przed bitwą pod Grunwaldem. O jego randze 
świadczą nie tylko liczne uchwały i przywileje, ale i słowa Józefa Piłsudskiego, 
który dostrzegł w nim metaforę kraju. Nie mógł mieć krakowski wypiek lepszej 
reklamy niż porównanie marszałka: „Polska jest jak obwarzanek, to, co warto-
ściowe, jest na brzegu, a w środku dziura”.

Nie spróbować rosołu to grzech
To, co wartościowe w Małopolsce, to bez dwóch zdań jedzenie. Jego bogactwo 
i smak. Choćby taka krakowska, której kilkutygodniowy proces dojrzewania wo-
łowo-wieprzowego mięsa w zimnie i wilgoci oraz staranne suszenie stworzyły 
markę, której zazdroszczą w Wiedniu, Nowym Jorku czy Berlinie. Podobnie z li-
siecką, czernichowską, sądecką czy podhalańską. Najlepsze smaki polskiej wsi. 

Kto kiełbasy nie je, może żałować, ale ten, kto rosołu odmówi, to zgrzeszy. 
W Dolinie Raby gotuje się go według receptur ze słynnej książki Compendium 
Ferculorum, którą napisał Stanisław Czerniecki niemal 340 lat temu. Nie żało-
wał do niego ani kopru, ni pietruszki czy czosnku, dodawał mięsiwo, ptactwo 
i przyprawy korzenne, by smak wydobyć jak najlepszy. Dbał o produkt naj-
wyższej jakości, a tych w Małopolsce nie brakuje. Bo to właśnie tutaj rosną 
najlepsze jabłka, śliwki, grusze, tu jeździ się po słodkie miody, jak i kwaśną 
kapustę. Tę uchodzącą za najlepszą od wieków wyrabia się w charsznickich 
gospodarstwach. Mieszkańcy wioski mówią na nią „zielone złoto” i pilnie 
strzegą, by w procesie kiszenia wszystko było po bożemu, jak kiedyś. Dlatego 
niezmiennie dodaje się do niej jedynie marchewkę, nasiona kopru, gałązki wi-
śni i dębu, ziarna pieprzu, liście chrzanu, jagody jałowca i jabłka winne. I tak 
jest od średniowiecza. Podobnie zacnym rodowodem może pochwalić się karp 
zatorski czy pstrąg ojcowski, które to rybki najlepiej podlać małopolskim trun-
kiem. Choćby słynną śliwowicą łącką, zwaną krasilicą. Termin ten utworzono 
od słynnego powiedzenia: „Daje krzepę, krasi lica nasza Łącka Śliwowica”. Tak 
więc na zdrowie!

Więcej kulinarnych inspiracji na visitmalopolska.pl 
oraz w aplikacji VisitMałopolska.

 Projekt sfinansowano z budżetu Województwa Małopolskiego.
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P O D R Ó Ż E  Z E  S M A K I E M

Są w powiecie 
nowosądeckim miejsca, 

których na próżno 
szukać w innych 
częściach kraju. 

Są też widoki, które 
pozostają w pamięci na 

lata oraz przestrzenie, 
do których chce się 

wracać. I wciąż wydaje 
się, że podróżnicy 

wykraczający poza 
utarte ścieżki mają 
wiele do odkrycia. 

W krainie, gdzie góry i woda  
malują pejzaże

Ogólnie rzecz ujmując…

Powiat nowosądecki to kraina różnorodności, nie
zliczonych turystycznych szlaków, a przede wszystkim 
gościnnych ludzi. Wpływy różnych grup etnicznych: 
Lachów i Górali Sądeckich, Pogórzan, Łemków, Żydów, 
Niemców Galicyjskich i Cyganów Karpackich stworzyły 
barwny obraz przeplatających się kultur, które 
przejawiają się w różnych dziedzinach życia, m.in. fol
klorze, budow nictwie, stroju. Dziedzictwo Sądecczyzny 
prezentowane jest na wielu szlakach tematycznych, m.in. 
Szlaku Architektury Drewnianej, Małopolskim Szlaku 
Papieskim, Małopolskim Szlaku Ogrodów, Małopolskim 
Szlaku Owo cowym, czy Małopolskim Szlaku Winnym. 

Aktywność przede wszystkim

Wypoczywać aktywnie na Sądecczyźnie 
można na bardzo wiele sposobów. Amato
rzy spływu rzeką Poprad oprócz trady
cyjnych tratw, mogą wybrać kajaki lub 
pontony. Latem, baseny, kąpieliska i par
ki linowe są pełne gości. Z kolei Jezioro 
Rożnowskie jest rajem dla wędkarzy i ama
torów żeglarstwa. Doskonałym pomysłem 
na zwiedzanie Sądecczyzny przez znaczną 
część roku jest podróż kilometrami 
przepięknych tras rowero wych takich jak: 
VeloDunajec, VeloNatura, AquaVelo, Kar
packi Szlak Rowerowy, Rowerowy Szlak 
Wód Mineralnych oraz wiele innych. Dla 
fanów dobrej zabawy na rowerze czeka 
BikePark w KrynicyZdroju oraz liczne tra
sy MTB. Trzy kładki rowerowe pogranicza 
polskosłowackiego łączą sądeckich ro
werzystów z krajem naszych południowych 
sąsiadów. 

Lampka do połowy pełna

Podobnie jak w przypadku zjawisk wul
kanicznych, również w tematyce winnic 
z pozoru bliżej nam do dalekiej Italii. Tym
czasem tradycje uprawy winorośli na tere
nach Sądecczyzny sięgają średniowiecza. Kil
ka winnic z terenu powiatu nowosądeckiego 
zaznaczyło swoje miejsce na Małopolskim 
Szlaku Winnym, m.in. Gródek w Zbyszycach, 
Fritz w Chełmcu czy Chodorowa w Krużlowej 
Wyżnej. Miłośnicy wina oraz ci, którzy chcą 
poznać specyfikę uprawy winorośli mogą 
umówić się na zwiedzanie winnicy połączone 
z degustacją. Można wówczas przenieść się 
do wyjątkowego świata winiarzy, zobaczyć, 
w jaki sposób powstają sądeckie wina i cydr, 
a nawet wziąć udział w winobraniu. 

A cóż to takiego mofeta?

Zjawiska wulkaniczne raczej nie kojarzą się 
z Sądecczyzną, a jednak geologia ma dla nas 
niespodziankę. Chłodne wyziewy wulka
niczne wydobywające się ze szczelin ziemi 
w postaci bulgotek i dychawek stanowią 
niezwykły pomnik przyrody nieożywionej. 
W czasach PRL miejsca te owiane były 
tajemnicą, gdyż wyziewy dwutlenku węgla 
miały stwarzać doskonałe środowisko do 
hodowli alg, które z kolei miały stanowić 
pokarm dla kosmonautów ze Związku Radzie
ckiego. Dziś mofety są dostępne dla turystów 
i można je zobaczyć w Złockiem oraz Ty
liczu. Wybudowane wokół nich trakty space
rowe umożliwiają zwiedzającym dokładną 
obserwację tego wyjątkowego zjawiska.

Powiat Nowosądecki

Bobrowisko

Beskid Sądecki
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niebieska perła Maroka

Jeśli masz konto na Instagramie lub TikToku, 
to z pewnością znasz niebieskie miasto Chefchaouen. 
Błękitne budynki, labirynty wąskich uliczek, 
schody prowadzące to w górę, to w dół 
uwieczniono już na tysiącach zdjęć i filmów. 
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W malowniczej okolicy nie brakuje atrakcji przyrodniczych, do 
których należą Góry Pieprzowe – jedne z najstarszych w Eu-
ropie, zadziwiające swym niepowtarzalnym, lokalnym kolory-
tem. Naturalnym bogactwem miasta jest obecność królowej 
polskich rzek – Wisły, wokół której skupia się wiele ciekawych 
inicjatyw, a miejsce samo w sobie skłania ku odpoczynkowi 
i rekreacji.

Letnie atrakcje
W letniej scenerii miasta, na początku sierpnia, odbywa się 
największe w regionie święto mody – Sandomierz Fashion 
Street, czyli wydarzenie o profilu kulturalno-modowym, bę-
dące oddolną ideą trzech sąsiadujących miast: Sandomierza, 
Tarnobrzega oraz Stalowej Woli. Podczas finałowego pokazu 
prezentują się młodzi, zdolni projektanci z całej Polski.

Schyłek wakacji upływa w muzycznych tonach popularnego 
Festiwalu „Muzyka w Sandomierzu”, który w tym roku odbę-
dzie się już po raz 31. Podczas wydarzenia na scenie prezen-
tują się największe gwiazdy muzyki rozrywkowej. Sezon tury-
styczny w Królewskim Mieście naturalnie przedłuża się dzięki 
Świętu Młodego Wina, które doskonale promuje lokalny Szlak 
Winiarski oraz jego produkty.

Pośród wielu ciekawych miejsc na mapie Polski, Sandomierz 
jest jednym z tych, które od wieków może szczycić się swą 
nieprzeciętną atrakcyjnością. Jedni przypisują tę magnetyczną 
moc zabytkowemu pięknu miasta, inni obecności nietypowej 
formacji skalnej w postaci krzemienia pasiastego – kamienia 
optymizmu, zaś ci którzy tu mieszkają upatrują przyczyny po-
wodzenia w magicznym genius loci miasta.

Położony w sercu Europy Środkowej Sandomierz jest miastem, w którym spotyka-
ją się tradycja i nowoczesność, regionalizm wschodu i dynamika zachodu, tworząc 
niepowtarzalny klimat miejsca dostosowanego do potrzeb współczesnej turystyki.  
Inicjatywy nadwiślańskiego grodu podążają za koncepcją miasta otwartego i przy-
jaznego przybyszowi.

Nadwiślański skarbiec pamiątek
Sandomierz słynie z niebywałego dziedzictwa kulturowego i unikatowych zabytków, 
czego przykładem jest kościół Św. Jakuba, w którego murach drzemie echo wielu 
epok historycznych. Królewskie widoki miasta ubogaca Zamek Kazimierzowski i go-
tycka bazylika katedralna. Sandomierz to także skarbiec legend, mitów i pamiątek 
o ciekawej historii, m.in. niepowtarzalne rękawiczki Królowej Jadwigi czy sandomier-
skie szachy.

Sandomierz
tam gdzie tradycja współgra z nowoczesnością

Nazywane Małym Rzymem 

miasto kusi rynkiem, wąskimi 

uliczkami, nadwiślańskim 

bulwarem, lessowymi 

wąwozami. Dodajmy do tego 

„Ojca Mateusza” i niedalekie 

Góry Pieprzowe, a mamy 

przepis na świetną rozrywkę 

na długie godziny. 

Urząd miejski w sandomierzu
27-600 Sandomierz, plac Poniatowskiego 3
tel. +48 15 815 41 00 
www.sandomierz.pl

M i e j s c a  w a r t e  o d w i e d z e n i a
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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

Zatrzymaj się w kameralnym miejscu stworzonym do odpoczywania. Zanurzonym 
w zachwycającej  jurajskiej naturze, otulonym skałą, łąkami i lasami. Skosztuj naszej autorskiej kuchni 

opartej na lokalnych produktach i wyselekcjonowanego wina. 

Odpocznij w winnicy albo spędź czas aktywnie – tuż obok naszego hotelu biegnie Czerwony Szlak Orlich 
Gniazd, idealny do biegania i spacerowania, dalej możesz wybrać się rowerem lub konno. Spróbuj 
wspinaczki w Skalnym Mieście Podzamcza. Odkryj Zamek Ogrodzieniec – jeden z najpiękniejszych 

w Polsce. Zanurz się w basenie wypełnionym wodą źródlaną z własnego ujęcia. Odetchnij w naszych 
saunach i organicznym SPA. 

Z przebogatej geologicznie i biologicznie Jury czerpiemy wodę źródlaną, skałę i pachnącą łąkę. 
Z ekologicznych laboratoriów – technologiczne nowiny. Zadbamy o Ciebie holistycznie. 

Zatrzymaj się w Poziomie 511.

tel. + 48 32 746 28 00,   602 752 171
recepcja@poziom511.com

www. poziom511.pl
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REZyDEnCJE 

ROGALIN 
mecenasi, dęby i Joanna d’arc

Pod koniec XVIII wieku Kazimierz Raczyński, ważny 
polityk epoki stanisławowskiej, wybrał Rogalin na 
budowę siedziby rodowej. Dziś w późnobaroko-
wym pałacu szczególnie zachwycają: biblioteka, 
sala balowa przebudowana na zbrojownię oraz 
gabinet londyński Edwarda Bernarda Raczyńskie-
go, prezydenta RP na uchodźstwie.

Pałac w Rogalinie szczyci się wspaniałą kolekcją 
malarstwa XIX-wiecznego. Jej twórca, Edward 
Aleksander Raczyński, wzniósł dla niej galerię  
– nowoczesny gmach ze szklanym dachem.  
Galeria pomyślana jako świątynia sztuki prezentuje 
m.in. największe płótno Jana Matejki „Dziewica 
Orleańska”.

Z dala, ze wzgórza świeci jasna fasada świątyni 
rzymskiej, która okazuje się… kościołem katolickim 
pod wezwaniem św. Marcelina. To tutaj znajduje 
się mauzoleum rodowe Raczyńskich. Spoczywa 
w nim m.in. serce Edwarda Raczyńskiego, wybit-
nego mecenasa i fundatora Biblioteki Raczyńskich.

Za pałacem rozciąga się ogród francuski, który 
przechodzi w park angielski. W parku spotkamy 
kilkusetletnie dęby: Lecha, Czecha i Rusa. Są one 
najsłynniejszymi z blisko tysiąca pomnikowych dę-
bów szypułkowych, które rosną dalej na malowni-
czych nadwarciańskich łąkach. To jedno z najwięk-
szych ich skupisk w Europie.
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są ich tutaJ setki. rozsiane po całym regionie, 
niespodziewanie wyłaniaJące się gdzieś 
na uboczu z sielskiego kraJobrazu. 
zamki, pałace i dwory wielkopolski. 
przyciągaJą urodą wysmukłych wież, 
pękatych baszt, okazałych portali. 
a co naJważnieJsze – kryJe się w nich 
fascynuJąca historia. 
naJlepieJ JeJ posłuchać na mieJscu.
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KóRNIK 
biblioteka, arboretum i nobel

Na początku był tu średniowieczny zamek: obron-
ny, masywny, z fosą. W XVI wieku mieli w nim 
swoją siedzibę Górkowie – wówczas najbardziej 
wpływowy ród Wielkopolski. Sto lat później rezy-
dencja przeszła w posiadanie Działyńskich. Z tej 
rodziny wywodzi się słynna Biała Dama. Duch tej 
światłej i gospodarnej pani robi nocą test białej 
rękawiczki – sprawdza po prostu, czy dzisiaj o za-
mek dba się równie gorliwie, co za jej życia.

W XIX wieku Tytus Działyński przeprowadził 
przebudowę zamku w stylu neogotyku an-
gielskiego. Uczynił to z myślą o swojej kolekcji 
pamiątek narodowych i bogatym księgozbio-
rze, który był zaczątkiem Biblioteki Kórnickiej. 
Dziś najcenniejsze jej skarby można podzi-
wiać na wystawie muzealnej – są wśród nich  
m.in. rękopisy Mickiewicza i Słowackiego. Nie-
opodal słynnej biblioteki, niemal w jej cieniu, na 
świat przyszła Wisława Szymborska. Stoi tam 
ławeczka, a przy niej Noblistka łagodnie uśmie-
cha się do odwiedzających. 

Obok kolekcjonerstwa Tytus Działyński miał 
jeszcze jedną pasję: drzewa. Założone przez 
niego arboretum jest najstarszym i najbogat-
szym w gatunki zbiorem drzew i krzewów 
w Polsce. Obejrzymy w nim wspaniałe okazy 
cypryśnika błotnego i przekonamy się, że na 
wierzbie rosną gruszki…

10 MAGAZYN ŚWIAT PODRÓŻE I KULTURA  11#Ilikepoland
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GOŁUchóW 
białe małżeństwo, żubry i loara

Tytus Działyński, właściciel Kórnika, zabiegał o naj-
lepsze koneksje. Ożenił jedynaka z panną Czarto-
ryską, córką księcia Adama Jerzego Czartoryskie-
go. Z myślą o nowożeńcach zakupił renesansowy 
zamek w Gołuchowie. 

Młodzi byli posłuszni woli rodziców, ale nie potra-
fili zmusić serc do miłości. Jan poświęcił się pasji 
wydawniczej i sprawom narodowym, a Izabella 
wszystkie swoje uczucia włożyła w przebudowę 
zamku. W projektach przebudowy widać inspiracje 
architekturą królewskich rezydencji nad Loarą.

Gołuchowski zamek Izabella przeznaczyła na wy-
stawę gromadzonych przez siebie dzieł sztuki, sło-
wem – założyła tu prywatne ogólnodostępne mu-
zeum. W tej inicjatywie z pewnością towarzyszył 
jej duch babki Izabeli Czartoryskiej z Puław, której 
Świątynię Sybilli uważa się za pierwsze polskie mu-
zeum.

Gołuchów słynie nie tylko z renesansowej archi-
tektury i cennych zbiorów. Wokół zamku roztacza 
się także wspaniały park angielski. Na jego skraju 
znajduje się Pokazowa Zagroda Zwierząt, w któ-
rej żyją koniki polskie, daniele i dziki. A kto rządzi 
całym tym leśnym towarzystwem? Oczywiście król 
puszczy – żubr.
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rycerze i śliwki…
3 lipca, 13–14 sierpnia 2022
... to dwie specjalności autentycznie średniowiecznego Szydłowa.
Już 3 lipca na dziedzińcu zamkowym zjawi się brać rycerska, by zawalczyć o Złotą 
Ostrogę Jagiellonów. Zobacz niezwykłe potyczki rycerskie i dworskie życie wśród kli-
matycznych murów obronnych.
A 13 i 14 sierpnia miasto świętować będzie najbardziej smakowitą i największą ple-
nerową imprezę, Święto Śliwki. Jakie jest Święto Śliwki? Przede wszystkim smaczne 

i tradycyjne, ale też muzyczne i taneczne.
www.szydlow.pl

chcesz wiedzieć więcej? bądźmy w kontakcie!
Regionalne Centrum Informacji Turystycznej, Kielce, ul. Sienkiewicza 29, tel.: +48 41 348 00 60

 @SWIETOKRZYSKIE          @swietokrzyskie.travel          www.swietokrzyskie.travel

Dzieje SiE! 
sprawdź najlepsze imprezy w świętokrzyskiem i baw się dobrze!

dymarki świętokrzyskie
13–14 sierpnia 2022
Na dwa sierpniowe dni Nowa Słupia zmieni się w obozowisko starożytnych hut-
ników z pierwszych wieków naszej ery. Kim byli dawni mieszkańcy Gór Świę-
tokrzyskich? Jak wyglądało ich życie codzienne i ciężka praca przy produkcji 
cennego żelaza? Tego dowiesz się podczas Dymarek Świętokrzyskich – pikniku 
historycznego, na którym archeologia przeplata się ze świetną zabawą. 
www.dymarki.pl

międzynarodowy festiwal muzyczny
im. krystyny Jamroz 
2–10 lipca 2022
Czas spędzony w uzdrowisku Busko-Zdrój poświęć w całości na troskę o sie-
bie. Prawdziwą ucztę dla ducha zapewnią Ci znani w Polsce i Europie artyści 
koncertujący podczas festiwalu imienia urodzonej tu wybitnej śpiewaczki – Kry-
styny Jamroz. Zasiądź na widowni sceny plenerowej w tężni lub klimatycznej sali 
uzdrowiska i daj się zabrać w pełną dźwięków podróż po świecie opery, muzyki 
klasycznej i symfonicznej.
www.busko.pl



Piknik Kwitnącej Winorośli 2022 17 – 18 czerwca
Winnica Nadwiślańska, Góry Pieprzowe, Kamień Łukawski 
Tegoroczne wydarzenie odbędzie się w Winnicy Nadwiślańskiej położonej w Gó-
rach Pieprzowych (Kamień Łukawski).  To okazja, by spróbować lokalnych produk-
tów, pysznego jedzenia przygotowanego przez koła gospodyń wiejskich, poznać 
tradycje winiarskie regionu i wziąć udział w wielkiej degustacji wina z winnic po-
łożonych na Sandomierskim Szlaku Winiarskim. Głównymi gośćmi muzycznymi 
będzie zespół Korycki Żukowska, który zagra w niezwykłej scenerii Gór Pieprzo-
wych w sobotni wieczór! Piątkowe popołudnie umilą znane melodie, zagrane jako 
covery przez zespół David Band.  

Piątek 17 czerwca  
 Rozpoczęcie Pikniku Kwitnącej Winorośli o godz. 1600,
 Stoiska z  tradycyjnym jedzeniem: Koło Gospodyń Wiejskich z Dwikóz oraz 

Koło Gospodyń Wiejskich z Milczan,
 Stoiska degustacyjne winnic z Sandomierskiego Szlaku Winiarskiego, 
 Muzyka: znane przeboje,  covery – Dawid Band (od ok. godz.  1800).

Sobota 18 czerwca  
 Rozpoczęcie o godz. 1300, 
 Stoiska z  tradycyjnym jedzeniem: Koło Gospodyń Wiejskich z Dwikóz oraz 

Koło Gospodyń Wiejskich z Milczan, 
 Stoiska degustacyjne winnic z Sandomierskiego Szlaku Winiarskiego, 
 Gwiazdy wieczoru: koncert duetu Dominika Żukowska i  Andrzej Korycki 

(około godz. 1700). 

Kolejne imprezy winiarskie w roku 2022
Jarmark Jagielloński 9 – 10 lipca,   Sandomierz 

 Stoisko degustacyjne Sandomierskiego Szlaku Winiarskiego.
Dni Otwartych Winnic 13 sierpnia 

 Wycieczka autobusowa Sandomierskim Szlakiem Winiarskim, zwiedzanie 
winnic, degustacje, poczęstunek w formie obiadu. 

II Festiwal Biegowy Sandomierskim 
Szlakiem Winiarskim 3 września

 Bieg na zróżnicowanych trasach w  trzech odsłonach na 15, 25 i  70 km  
przez Sandomierski Szlak Winiarski. 

Święto Młodego Wina 18 – 20 listopada,  Sandomierz 
 Największa, wielobarwna impreza Sandomierskiego Szlaku Winiarskiego, 

podsumowująca mijający rok winiarski. 
  

 www.sandomierskiszlakwiniarski.pl     www.sandomierskie.travel

 fo
t.:

 Pa
try

cja
 Ta

ta
laj

Sandomierz, Rynek 4  
zapraszamy codziennie od godz. 1000 do 1800

Jedyna w Polsce interaktywna wystawa odkrywająca tajemniczy,  
magiczny i uzdrawiający świat roślin i ziół.

#zielniaobiecana
Zapraszamy w niezwykłą podróż do źródeł medycyny i botaniki, której doświadczysz wszystkimi zmysłami!

Usłyszysz tu niezwykłą historię najsłynniejszego polskiego badacza roślin – Marcina z Urzędowa
i zobaczysz dzieło jego życia, spisane na kartach jednej z najstarszych polskich ksiąg.

Poznasz tajemnicze właściwości ziół, grzybów, eliksirów i mikstur.
Przekonasz się, co nas leczy, a co szkodzi i jak można temu zaradzić.

Przeniesiesz się w czasie, by podążyć za najsłynniejszymi trucicielami w dziejach.
Złapiesz krople optymizmu z ziołowych nalewek, 

zrelaksujesz się podczas grzybobrania i miło spędzisz czas na nauce i zabawie.
Jedyna w Polsce interaktywna wystawa o magicznej mocy roślin 

i grzybów. Świetna zabawa i ogromna dawka wiedzy!

Do ziołaczenia!!!

 czary_napary_sandomierz  I  574 639 690



W malowniczej okolicy nie brakuje atrakcji przyrodniczych, do 
których należą Góry Pieprzowe – jedne z najstarszych w Eu-
ropie, zadziwiające swym niepowtarzalnym, lokalnym kolory-
tem. Naturalnym bogactwem miasta jest obecność królowej 
polskich rzek – Wisły, wokół której skupia się wiele ciekawych 
inicjatyw, a miejsce samo w sobie skłania ku odpoczynkowi 
i rekreacji.

letnie atrakcJe
W letniej scenerii miasta, na początku sierpnia, odbywa się 
największe w regionie święto mody – Sandomierz Fashion 
Street, czyli wydarzenie o profilu kulturalno-modowym, bę-
dące oddolną ideą trzech sąsiadujących miast: Sandomierza, 
Tarnobrzega oraz Stalowej Woli. Podczas finałowego pokazu 
prezentują się młodzi, zdolni projektanci z całej Polski.

Schyłek wakacji upływa w muzycznych tonach popularnego 
Festiwalu „Muzyka w Sandomierzu”, który w tym roku odbę-
dzie się już po raz 31. Podczas wydarzenia na scenie prezen-
tują się największe gwiazdy muzyki rozrywkowej. Sezon tury-
styczny w Królewskim Mieście naturalnie przedłuża się dzięki 
Świętu Młodego Wina, które doskonale promuje lokalny Szlak 
Winiarski oraz jego produkty.

Pośród wielu ciekawych miejsc na mapie Polski, Sandomierz 
jest jednym z tych, które od wieków może szczycić się swą 
nieprzeciętną atrakcyjnością. Jedni przypisują tę magnetyczną 
moc zabytkowemu pięknu miasta, inni obecności nietypowej 
formacji skalnej w postaci krzemienia pasiastego – kamienia 
optymizmu, zaś ci, którzy tu mieszkają, upatrują przyczyny po-
wodzenia w magicznym genius loci miasta.

Położony w sercu Europy Środkowej Sandomierz jest miastem, w którym spotyka-
ją się tradycja i nowoczesność, regionalizm wschodu i dynamika zachodu, tworząc 
niepowtarzalny klimat miejsca dostosowanego do potrzeb współczesnej turystyki.  
Inicjatywy nadwiślańskiego grodu podążają za koncepcją miasta otwartego i przy-
jaznego przybyszowi.

nadwiślański skarbiec pamiątek
Sandomierz słynie z niebywałego dziedzictwa kulturowego i unikatowych zabytków, 
czego przykładem jest kościół św. Jakuba, w którego murach drzemie echo wielu 
epok historycznych. Królewskie widoki miasta ubogaca Zamek Kazimierzowski i go-
tycka bazylika katedralna. Sandomierz to także skarbiec legend, mitów i pamiątek 
o ciekawej historii, wystarczy tu wspomnieć niepowtarzalne rękawiczki Królowej Ja-
dwigi czy sandomierskie szachy.

SANDOMIeRZ
tam, gdzie tradycja współgra z nowoczesnością

nazywane Małym rzymem 

miasto kusi rynkiem, wąskimi 

uliczkami, nadwiślańskim 

bulwarem, lessowymi 

wąwozami. Dodajmy do tego 

„ojca Mateusza” i niedalekie 

Góry pieprzowe, a mamy 

przepis na świetną rozrywkę 

na długie godziny. 

urząd miejski w sandomierzu
27-600 Sandomierz, plac Poniatowskiego 3
tel. +48 15 815 41 00 
www.sandomierz.pl

M i e j s c a   W a r t e   o d W i e d z e n i a
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TarG sanDoMierski To coś więcej niż Tylko kierMasz proDukTów reGionalnych.  
To spoTkanie luDzi, Dla kTórych praca jesT pasją, To współcześni kreaTorzy sMaku,  

kTórzy łączą proDukTy lokalne z TraDycyjną polską Gościnnością. To Doskonały preTeksT, 
aby zachęcić Do oDwieDzenia Miejsc, w kTórych powsTają proDukTy pełne zDrowia i sMaku.

 targ sandomierski regularnie pojawia się w  warsza-
wie i niezmiennie cieszy się dużym zainteresowaniem. 
katarzyna batko W Centrum Praskim Koneser gościmy piąty 
raz. Podobne targi odbywają się w Sandomierzu, a także w Bra-
tysławie. Lokalna Organizacja Turystyczna „Partnerstwo Ziemi 
Sandomierskiej” na zaproszenie Instytutu Polskiego w Bratysła-
wie zorganizowała wystawę biżuterii z krzemieniem pasiastym  
– kamieniem optymizmu.  Do Bratysławy zawieźliśmy sando-
mierskie wina, lokalne sery, konfitury morelowe, jabłkowe, ja-
godowe o obniżonej zawartości cukru, naturalne miody, pastę 
fasolową, śliwkę szydłowską.

 Jaka jest idea sandomierskiego targu?
k.b. Nawiązujemy do tradycji dawnych szlaków handlowych, 
które przebiegały przez Sandomierz. W średniowieczu krzy-

żowały się tutaj najważniejsze drogi ówczesnej Europy. Kupcy 
osiedlali się w Sandomierzu, bo tutaj, poza drogami lądowymi, 
znajdowało się doskonałe połączenie wodne. Rzeką spławiano 
głównie zboże, w tym znakomitą pszenicę „Sandomierkę”.

 kto bierze udział w  targu sandomierskim?
k.b. Targ Sandomierski skupia producentów kreujących nowe, 
zaskakujące smaki. Pani Magdalena Kapłan, właścicielka winnicy 
Nobilis w Faliszowicach (na Sandomierskim Szlaku Winiarskim), 
którą prowadzi razem z mężem Grzegorzem, powiedziała: 
ostatnio „My wiemy, jaki smak wina chcemy osiągnąć, czasem 
zajmuje to kilka lat. Do tego potrzeba wiedzy, doświadczenia 
i pokory, bo wino lubi spokój…”. Osiemnastoletnie winorośle 
w przydomowym „winnym ogrodzie”, jak o nich mówi Magda-
lena Kapłan, robią wrażenie. Zachęcam do odwiedzenia sando-

mierskich winnic, w których powstają autorskie smaki, bo wina 
z ciekawą historią smakują inaczej.

 wino i sery przebojem lokalnych targowisk?
k.b. Sandomierskie sery, długodojrzewajace: jaśniepanki, hra-
bianki i królewicze, idealnie komponują się z lokalnymi winami, 
a ser „Krzemień Pasiasty” zdobywa coraz więcej entuzjastów. 
Serowarnia Sery Sandomierskie od Dziedzica, położona w Dry-
gulcu, zaprasza na degustację. Właściciel Mariusz Małkiewicz 
organizuje pikniki serowe, na których goszczą lokalne miody, 
wina oraz śliwka Szydłowianka, sery z kozieradką, ziołami, z do-
datkiem wina lub piwa. 

 co może nas zaskoczyć na targu sandomierskim?
k.b. Wina, sery i czekolady inspirowane krzemieniem pasiastym. 
Mija 50 lat od wykorzystania krzemienia pasiastego w biżu-
terii, a zaczęło się w złotniczej pracowni Cezarego Łutowicza 
w Sandomierzu. Dzisiaj biżuteria z krzemieniem pasiastym po-
wstaje nie tylko w sandomierskich pracowniach, m.in. Ryszardy 
Paralusz-Krzesimowskiej, ale w wielu pracowniach złotniczych 
w Polsce. Duży wybór proponuje Galeria Otwarta Mariusza Pa-
jączkowskiego w Sandomierzu. 

 Jakie odmiany jabłek trafiają na targ sandomierski. 
k.b. Tutejsze owoce, coraz częściej z upraw ekologicznych, swo-
ją soczystością i aromatem pobudzają wyobraźnię. Przedstawi-
ciele Sandomierskiego Szlaku Jabłkowego promują jabłka, które 
pamiętamy z dzieciństwa. SSJ zachęca do powrotu do upraw 
dawnych odmian: malinowa, kosztel, antonówka, szara rene-
ta, bojken. Na stoisku SSJ jest zdrowo i kolorowo, członkinie 
z uśmiechem promują slow food, energetyczne soki na bazie 
jabłek, ziół i ekologicznych warzyw z przydomowych ogródków. 
Szefowa stowarzyszenia Alicja Stępień jest pomysłodawczynią 
plenerów malarskich w kwitnących sadach, które przyciągają 
artystów i turystów. 

 kotlina sandomierska to miejsce owoców ciepłolubnych. 
k.b. Morele kojarzą się ze słońcem, wzgórzami sandomierski-
mi i lessem. Konfitura morelowa z domieszką jabłek z ekolo-

gicznego gospodarstwa Anny i Kazimierza Frańczaków z San-

domierza zdobyła nagrodę w konkursie kulinarnym „Kuchnia 
świętokrzyska czaruje”. Wielu tutejszych rolników decyduje się 
na przetwórstwo, korzystając z Inkubatora Przetwórczego w Dwi-
kozach. Powstają tu soki jabłkowe, dżemy, konfitury i suszone 
owoce.  

 Proponujemy też interaktywną wystawę „Czary Napary Akademia 
Ziołowa Marcina z Urzędowa” o uzdrawiającej mocy roślin, które 
zostały spisane prawie 400 lat temu przez sandomierskiego kano-
nika, botanika Marcina z Urzędowa. Światem roślin można dać się 
zaczarować w kamienicy nr 4 na sandomierskim Rynku. Wysta-
wa uczy, bawi i daje wiedzę o tym, co nas truje, a co leczy, a co 
poprawia zdrowie, samopoczucie i nadaje życiu smak. A my za-
praszamy wakacyjnie w Sandomierskie, z bonem turystycznym 

Zapraszamy też do Centrum Praskiego Koneser w Warszawie, 
gdzie  będziemy gościć i częstować 11 VI na Placu Konesera, 
od godz. 1100 do 1800. O godz. 1900 koncert włoskich teno-
rów „Solo Amore” – wystąpią Sergio Bettas i Mateo Mazzucco 
– Scena Kotłownia Muzeum Polskiej Wódki, Plac Konesera 1, 
Warszawa
 
W ramach Festiwalu Krzemienia Pasiastego 2022 w Sandomie-
rzu zapraszamy na wystawę „Krzemień pasiasty, sandomierski 
kamień optymizmu”. Wystawa w sandomierskim ratuszu po-
trwa do 10 IX, wernisaż odbędzie się 18 czerwca.

  18.VI-11 IX konkurs fotograficzny: „Sandomierz światowa 
stolica krzemienia pasiastego” zakończony wystawą w san-
domierskim ratuszu.

  23 VII w Sandomierzu – odbędzie się V Gala Orderu Rzeki 
Wisły, ogólnopolskie spotkanie pasjonatów rzeki Wisły i miło-
śników drewnianych łodzi. 

  21 VIII  III Pikinik Eksploracyjno-historyczny – Koprzywnica,
  VII-VIII – Kino plenerowe, gmina Samborzec, Skotniki i in. 
  9-11 IX Festiwal Krzemienia Pasiastego – Sandomierz 2022, 

a w nim m.in.:  wioska neolityczna, pokazy łupania krzemie-
nia, gotowanie na kamieniu, malowanie, Targ Sandomierski.

  25 IX Świętokrzyski Włóczykij – Nordic Walking, zawody, Ko-
przywnica, 

LOKALNA ORGANIZACJA 
TURYSTYCZNA
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Ziemia Sandomierska  

rozmowa z katarzyną batko

królestwo zmysłów
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www.szlakjablkowy.pl

Stowarzyszenie „SSJ” 
jest członkiem:

Sandomierski Szlak Jabłkowy zaprasza do  krainy niezwykłych sadów, smakowitych 
owoców i malowniczych krajobrazów. Ta  fascynująca  podróż  stanowi  nieustające  
źródło inspiracji, wspaniałych doznań smakowych i estetycznych oraz niezapomnianych 
spotkań ze skarbami kultury i tradycjami Sandomierszczyzny.Szeroki wachlarz atrakcji 
podzielonych tematycznie na szlak: „Apetyczny”, „Artystyczny”, „Agroturystyczny”, 
„Winiarski” zadowoli gusta najbardziej wymagających miłośników turystyki.

Sery 
Sandomierskie

www.sandomierskie.travel

Ważne informacje

MEET THE BIDDER 30TH JUBILEE EDITION    14.06.2022
MEET THE BIDDER AUTUMN EDITION    23.11.2022

www.meetthebidder.com

Do zobaczenia wkrótce!

SPOTKANIA B2B DLA BRANŻY TURYSTYCZNEJ 
MICE & LUXURY TRAVEL

biuro lot sandomierskie, ul. Opatowska 13,
www.sandomierskie.travel

centrum informacji turystycznej, Rynek 20, 
tel. 15 644 61 05, www.sandomierz.travel

polskie towarzystwo turystyczno - krajoznawcze
(Punkt Informacji Turystycznej), Rynek 12, 
tel. 15 832 23 05, www.pttk-sandomierz.pl 

punkt informacji turystycznej  
Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego,
tel. 790 780 964, www.mosir.sandomierz.pl

dworzec autobusowy, ul. 11-go Listopada
dworzec kolejowy, ul. Lwowska 77

zwiedzanie okolic samochodem terenowym
tel. 510 146 948, 667 339 628, www.sgt4x4.pl

kino „starówka”, Rynek 25/26, 
tel. 15 832 29 64, www.kinostarowka.com.pl

„romantyczny sandomierz”
taras widokowy na Bramie Opatowskiej
tel. 15 644 61 05  
e-mail: informacja@sandomierz.travel

„sandomierz – królewska opowieść” 
film przedstawiający dzieje Sandomierza 
od powstania do czasów współczesnych,
tel. 576 930 521, www.krolewskaopowiesc.pl

wypożyczalnie rowerów (sezonowa) „wirobike  
ul. Tatarska 22, tel. 530 192 336, 790 780 964

mosir, Bulwar im. Marszałka Piłsudskiego  

wypożyczalnia sprzętu wodnego  
Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego,
tel. 790 780 964

statek maria i bena  
Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego, 
tel. 603 591 485

łódź dubas „sandomierka” 
Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego, tel. 601 616 446 
łódź „nabat” 
Bulwar im. Marszałka, J. Piłsudskiego, tel. 601 161 630

bankomaty w obrębie starego miasta: 
PKO BP (Rynek 9),  EURONET (Rynek 11)

kantor „galeria sandomierz”
ul. Błonie 2, tel. 15 832 07 17
kantor „u studenta”
ul. A. Mickiewicza 15, tel. 694 406 906
kantor „poczta polska”
ul. S. Żeromskiego 12, tel. 15 833 16 37
kantor „Janos Jacek”
ul. R. Koseły 22, tel. 15 832 93 32

taxi: 515 992 673, 604 930 138, 
732 808 110, 606 740 707 

apteka w centrum (24h) 
ul. J. Słowackiego 18, tel. 669 638 111
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niebieska perła Maroka

Jeśli masz konto na Instagramie lub TikToku, 
to z pewnością znasz niebieskie miasto Chefchaouen. 
Błękitne budynki, labirynty wąskich uliczek, 
schody prowadzące to w górę, to w dół 
uwieczniono już na tysiącach zdjęć i filmów. 
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Chefchaouen (Szafszawan) znajduje się na samej północy 
kraju, już blisko morza i Gibraltaru. Trudno powiedzieć, że 
leży na szlaku wycieczek, wręcz przeciwnie, prowadzą do 
niego kręte i niebezpieczne drogi, ale jego urok sprawia, 
że nikt nie żałuje nadłożonych kilometrów. Miasto zostało 
założone w 1471 roku w górach Rif przez uciekających 
z Hiszpanii Żydów i Maurów, a na temat jego kolorysty-
ki krąży wiele teorii (niektóre są dość niewiarygodne). 
Niektórzy twierdzą, że zostało pomalowane na niebie-
sko przez Żydów, którzy osiedlili się w Chefchaouen po 
ucieczce z Europy podczas II wojny światowej, ponieważ 
w ich wierze kolor ten symbolizuje niebo, a oni znaleźli 
tu upragnione ocalenie. Inni mówią, że błękit ma odstra-
szać komary, a zdaniem jeszcze innych to po prostu kolor 
morza. Nie wiadomo, która wersja jest prawdziwa, ale 
wygląda na to, że dobrze się sprawdziła w Chefchaouen, 
które w tych barwach wygląda cudownie! 

W Chefchaouen spędziłem cztery dni, miałem więc czas 
na piesze wędrówki wąskimi i krętymi uliczkami, gdzie 
budynki wzniesione na zboczu góry zachwycają niebie-
ską i lazurową barwą ścian. Wszystko wygląda tu jak ze 

snu… Nie przeszkadzała mi nawet deszczowa aura i to, 
że było bardzo zimno. Pamiętaj, jeśli wybierasz się do nie-
bieskiego miasta Maroka w marcu, weź ze sobą na wszel-
ki wypadek sweter i kurtkę przeciwdeszczową. Ale i tak 
było warto. Mnie Chefchaouen zauroczyło kompletnie. To 
ciche i spokojne miasteczko jest aż absurdalnie piękne. To 
także idealne miejsce na relaks… i oczywiście pstrykanie 
instagramowych zdjęć. Większość czasu spędziłem, prze-
siadując w lokalnych restauracjach i wędrując bez celu po 
targach i uliczkach. Robiłem niezliczoną ilość zdjęć i po-
dziwiałam piękno tego błękitnego miasta. Chefchaouen 
to jedno z najbardziej turystycznych miejsc w Maroku, 
a jako że leży w górach Rif, oferuje też wiele możliwości 
wędrówek. Otaczający je krajobraz jest naprawdę niesa-
mowity. Można też wybrać się na dłuższy wypad: Tanger  
oddalony jest o około dwie godziny jazdy, co daje cztery, 
pięć godzin na zwiedzanie; do Rabatu jest trochę dalej, 
bo na podróż trzeba przeznaczyć cztery godziny, ale i tak 
na pobyt w mieście zostają nam dwie godziny. 

Sercem miasta jest medina i stare fortyfikacje, gdzie warto 
odwiedzić muzeum Kasbah. Muzeum funkcjonuje także 

pod nazwą Muzeum Etnograficznego i znajduje się we-
wnątrz Kasby Chefchaouen. Powstało w XIV-wiecznym 
forcie w 1985 roku i jest otoczone zielonymi ogrodami, 
tworząc oazę świeżości w środku miasta. Jest podzie-
lone na sześć części, w których prezentowane są: tra-
dycyjna broń, modele haftów, instrumenty muzyczne, 
stroje ludowe, ceramika, naczynia drewniane i miedzia-
ne. Tak na marginesie – te tradycyjne stroje należą do 
czterech głównych plemion regionu: Lakhmas, Ghzawa, 
Bani Msara i Rhouna. Można tu również obejrzeć piękną 
srebrną biżuterię. To cudowne, spokojne miejsce w środ-
ku ruchliwej mediny. Jeśli chcesz znaleźć cichy zakątek, 
by odpocząć wśród cytrynowych i pomarańczowych 
drzew, w otoczeniu starych zabytkowych murów, Mu-
zeum Kasbah jest do tego idealnym miejscem. A z wyż-
szych poziomów fortyfikacji rozciąga się fantastyczny 
widok.

 
Wielbicielom dłuższych wędrówek polecam oddalony 
od Chefchaouen o 25 km (15 mil) malowniczy kompleks 
wodospadów. Znajduje się on w górach Rif w pobliżu 
małej marokańskiej wioski Akchour. Po drodze podziwiać 

można malownicze górskie widoki, mniejsze wodospa-
dy oraz naturalne baseny skalne, w których można się 
na chwilę zanurzyć lub potraktować je jako idealne tło 
dla przerwy na posiłek. W powietrzu unosi się zapach 
typowej marokańskiej potrawy przyrządzanej w tagine 
(tajine, tadżin), czyli stożkowatym glinianym garnku 
używanym do długiego gotowania/duszenia potraw 
na wolnym ogniu. Wszędzie stoją restauracyjne stoliki 
i krzesła, a sympatyczni Marokańczycy z uśmiechem za-
praszają do degustacji.
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Malowniczy kompleks wodospadów d’Akchour

Tadżin –  naczynie do przygotowania długo gotowanych dań
Muzeum Kasbah w Chefchaouen Chefchaouen to jedno z najbardziej turystycznych miejsc w Maroku  

Największą atrakcją jest spacer po medinie 
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W ciągu dnia wyłaniają się zza krzewów lub leniuchują w wysokich trawach sawanny. 
Dumne lwy, ciekawskie zebry, majestatyczne żyrafy, dostojne słonie, płoche antylopy 

– te najpiękniejsze afrykańskie zwierzęta są największym skarbem Kenii. 
Kilkugodzinne safari po pomarańczowej, rozgrzanej ziemi, wśród unoszącego 
się kurzu i zachodzącego słońca na zawsze zapada w pamięć. Świadomość, 

że jest się w samym sercu prawdziwej, dzikiej Afryki, 
wywołuje dreszczyk emocji i zachwyt.
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Kenia 
jeepem przez busz i sawanny
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Już przed wschodem słońca pakujemy się do naszego jeepa. Po-
ranki w Kenii bywają chłodne, ale po wschodzie słońca tempera-
tura szybko rośnie, a około południa upał już mocno daje się we 
znaki. A nas czeka kilka dni w środku buszu i sawanny, z dala od 
cywilizacji. Nie mogę się doczekać! 

Z Mombasy kierujemy się do Tsavo – najstarszego i największego 
parku narodowego w Kenii. To ogromny obszar, który zajmuje aż 
4% powierzchni kraju. Na część wschodnią i zachodnią przedziela 
go linia kolejowa biegnąca z Nairobi do Mombasy. Po kilku godzi-
nach jazdy docieramy do Tsavo West. – Proszę pamiętać, że park 
to nie zoo. Oglądanie i wypatrywanie zwierząt wymaga cierpliwo-
ści – zwraca nam uwagę nasza pilotka i przypomina o repelentach 
na komary. – Spokojnie, nie każdy komar roznosi malarię. W Tsavo 
West występują także muchy tse-tse, ale do tego też należy po-
dejść rozsądnie – dodaje pilotka. Ostrzega także przed jadowitymi 
wężami, ale to nie robi na mnie szczególnego wrażenia. 

W Tsavo jest ponad 400 gatunków ptaków. Park słynie z pięknych 
krajobrazów – od sawann i równin, po gęsty busz, półpustynie 
i wysokie wzgórza. Można tu spotkać wyjątkowe lwy – zwierzęta 
mają bardzo rzadką grzywę albo nie mają jej wcale. Do tej pory 

budzą respekt. W XIX wieku dwa lwy zabiły wielu hinduskich ro-
botników budujących most kolejowy na rzece Tsavo w ramach 
inwestycji Brytyjskiej Kompanii Wschodnioafrykańskiej. Do dziś 
historia o lwach ludojadach jest przekazywana kolejnym poko-
leniom.

dzieło niewidzialnego malarza
Ruszamy w głąb Tsavo Zachodniego. Krajobraz jest dokładnie 
taki, jak sobie wyobrażałam. Ogromne baobaby, wysokie drze-
wa akacjowe, gęsty busz i pomarańczowa ziemia… Mijamy sta-
da antylop, wiele gatunków ptaków, małpy i zebry. W brązowej 
wodzie wypatrujemy hipopotamów, które doskonale zlewają się 
z szarymi kamieniami.  

Docieramy do naszego lodge’u położonego w samym sercu 
buszu. Wokół budynku zauważamy mnóstwo śladów zwierząt. 
Wi-fi właściwie nie działa, zasięg ucieka, choć i tak jestem zasko-
czona tym, że w ogóle jest... Po szybkim obiedzie ruszamy dalej 
w głąb parku. Naszym celem jest czarny nosorożec. To gatunek 
chroniony i rzadko można go zobaczyć. Niestety, nie mamy tyle 
szczęścia, ale ja nie czuję rozczarowania. Zza koron niewysokich 
drzew wystają głowy żyraf, w oddali widać stado zebr, a drogę 



przecinają nam małe antylopy. Słońce powoli zachodzi, kolory 
buszu w tym świetle są tak niezwykłe, że mam wrażenie, jakby 
niewidzialny malarz dodatkowo je nasycił. Jestem cała przypró-
szona rudawym pyłem, oczy wysuszone mam od wiatru i kurzu, 
a włosy są tak sztywne, że nie potrzebują lakieru.

To jednak nie koniec niespodzianek – wieczorem pod nasz 
lodge podchodzi gepard. Odgłosy buszu są tak głośne, że nie 
pozwalają zasnąć. Cudowne dźwięki, choć cieszę się, że drzwi 
są szczelnie zamknięte. Wyglądamy przez okno – za szybą, ale 
z dość dużej odległości, patrzą na nas dwie pary żółtych oczu. 
Trudno jednak rozszyfrować, jakie to zwierzęta.

poranne safari i kilimandżaro
Następnego dnia ruszamy dalej w głąb Tsavo Zachodniego. Tuż 
przed wschodem słońca przez drogę przebiegają nam likaony 
– jedne z najrzadszych gatunków ssaków. Likaon to dziki pies 
afrykański, choć wyglądem bardziej przypomina hienę. Kilka mi-
nut później dostrzegamy żyrafy. Małe stado niewiele sobie robi 
z naszej obecności. 

Krajobraz zmienia się po około godzinie. Pomarańczowa ziemia 
ustępuje szarej i czarnej. Pojawiają się wysokie wzgórza pochodze-
nia wulkanicznego, które wypiętrzyły się kilkaset lat temu. Naszym 
oczom ukazuje się szczyt Kilimandżaro – najwyższej góry Afryki, 
która znajduje się na terenie Tanzanii. Ależ mamy szczęście! Wulkan 
najlepiej jest widoczny z Parku Narodowego Amboseli, ale pogoda 
jest tak dobra, że doskonale widać go dziś z Tsavo Zachodniego. 

W końcu docieramy do wulkanicznych źródeł Mzima Springs. 
Po drzewach skaczą małpy, a w wodzie grasuje stado hipo-
potamów. Klimat jest tu wilgotny, a okolica niezwykle zielona. 
Jedną z atrakcji jest także punkt do obserwacji zwierząt spod 

powierzchni wody. – Tsavo to ogromny park narodowy, dlatego 
nie spotyka się tutaj aż tak wielu turystów. To naprawdę dzie-
wiczy, dziki teren – mówi mi napotkana turystka z Chin. A jej 
towarzysz ze Stanów Zjednoczonych zapewnia mnie, że jest pod 
ogromnym wrażeniem safari.

słonie maJą dobrą pamięć
Kierujemy się w stronę Parku Narodowego Amboseli. Po dro-
dze mijamy kobiety niosące na głowie  baniaki z wodą i ma-
sajskich chłopców wypasających stada bydła. Podjeżdżamy 
do jednej z masajskich wiosek, której mieszkańcy witają nas 
śpiewami i tradycyjnym tańcem. Syn wodza opowiada nam 
o zwyczajach plemienia, a lokalny szaman wyjaśnia, jak leczy 
się choroby za pomocą ziół. Kenię zamieszkuje ponad 40 róż-
nych plemion, ale to Masajowie są najbardziej rozpoznawal-
ni. Należą do najładniejszych ludów Afryki – są wysocy, smu-
kli, noszą czerwone szaty i kolorową biżuterię. Zaglądamy do 
tradycyjnej masajskiej chaty, rozdajemy upominki dzieciom 
i ruszamy dalej. 

Park Narodowy Amboseli to już zupełnie inna bajka.  
W 1991 roku organizacja UNESCO uznała go za rezerwat bio- 
sfery. Naszym oczom ukazują się niezliczone stada zwierząt 
i bezkresna sawanna... Z otwartymi ustami podziwiamy ba-
woły, gazele, żyrafy, hieny, pelikany, strusie i oczywiście słonie. 
Naszą uwagę przykuwają pelikany i flamingi brodzące po jezio-
rze w poszukiwaniu pokarmu, choć w parku można spotkać aż  
600 gatunków ptaków. Do pełni szczęścia brakuje mi tylko lwa, 
choć królami sawanny wydają się tu słonie. Całe stada dumnie 
przechadzają się niedaleko nas, a małe słoniątka nie opuszcza-
ją matek nawet na chwilę. – Słonie to bardzo mądre zwierzęta 
i mają doskonałą pamięć. Jeśli człowiek zrobi im krzywdę, zapa-
miętają to. Potrafią się zemścić – wyjaśnia nam nasza pilotka.

Nasz kierowca i przewodnik, Sammy Chuhi Ndegwa, dostaje ko-
munikat, że kilka kilometrów dalej widziano lwa. Jeep pędzi jak 
szalony, a w powietrzu unoszą się tumany kurzu. Hałas silnika to je-
dyny minus takiej wyprawy. Zastanawiam się, jak masowa turystyka 
wpływa na komfort żyjących tu zwierząt. Choć Sammy zapewnia, 
że nie jest to dla nich męczące, to ja mam wątpliwości. Niestety, 
tym razem przyjechaliśmy za późno. Król zwierząt pognał gdzieś 
przed siebie, hen daleko... Jest szansa, że zobaczymy go rano.

poza szlakiem
Bladym świtem przejeżdżamy przez Amboseli w kierunku Parku 
Narodowego Tsavo Wschodniego. Fauna powoli budzi się do ży-
cia. Po sawannie hasają zebry, antylopy gnu, a na poboczu leży 
hiena. W oddali wyłania się stado bawołów. Szczyt Kilimandżaro 
dziś jest ukryty za chmurami, choć wczoraj jego widok towarzy-
szył nam niemal przez cały dzień. 

Zza okien jeepa oglądamy prawdziwą, nieturystyczną Kenię. 
W oczy rzucają się prowizoryczne domy, uliczne garkuchnie, sto-
iska z owocami i sklepy z rękodziełem. Zjeżdżamy z trasy i zatrzy-
mujemy się, żeby kupić lokalne pamiątki. Furorę robią wyrzeźbio-
ne drewniane figurki zwierząt, misy i bransoletki z koralików. Nie 
mogę oprzeć się magnesom. Na produktach nie ma cen, trzeba 
się po prostu targować, bo sprzedawcy, widząc białych turystów, 
mocno je zawyżają. Na zapleczu podglądamy pracę rzeźbiarzy.  
– To dość ciężka praca i wymaga sporo precyzji. W mojej rodzi-
nie rzeźbię tylko ja – mówi z dumą młody Kenijczyk.

Podbiegają do nas dzieci, prosząc o jedzenie. Lokalny sprze-
dawca podpytuje, czy mamy długopisy. Potrzebne są do szkoły, 
podobnie jak zeszyty czy kredki. W Kenii brakuje wszystkiego, 
a głód cierpi ponad pół miliona dzieci do 5. roku życia. Ludzi 
nie stać na jedzenie, więc kto w takiej sytuacji myśli o wydatkach 

na edukację? Oddajemy długopisy i żałujemy, że nie zabraliśmy 
ich więcej. 

ziemia czerwonych słoni
Wreszcie dojeżdżamy do Tsavo East. Tu najważniejszymi miesz-
kańcami są ogromne, czerwone słonie – choć to nazwa umow-
na, bo zwierzęta mają całą skórę pokrytą rudawym pyłem. – Sło-
nie posypują się ziemią, w taki sposób bronią się przed słońcem 
i komarami. Uwielbiają też taplać się w błocie. Stąd ten kolor. 
Wbrew pozorom skóra słoni jest bardzo delikatna – wyjaśnia 
nasz przewodnik. Dziś ruszamy w poszukiwaniu lwów. Mijamy 
duże kopce termitów i rozlewisko, w którym kąpią się bawoły. 
Tsavo jest rajem dla ornitologów, ale na mnie ptactwo nie robi 
dużego wrażenia. Za to ogromne ssaki już tak. 

Nagle jeep gwałtownie hamuje – niedaleko nas odpoczywa lwi-
ca. Nasza radość nie zna granic. W ruch idą aparaty fotograficz-
ne i kamery. Po kilku minutach jedziemy dalej. Mijamy gepardy, 
które radośnie baraszkują w wysokiej trawie, i kolejne słonie. 
Duże stado postanawia przejść obok nas na drugą stronę drogi 
i chyba nie jest zadowolone z naszej obecności. Jeden ze słoni 
rusza w naszym kierunku z głośnym rykiem, a nam włosy na 
głowie stają dęba. W końcu przechodzi obok w bezpiecznej od-
ległości, za nim podążają kolejne. 

Wisienką na torcie są dwie lwice, które niedaleko nas robią sobie 
sjestę. Powoli nastaje zmrok, do wodopoju nieopodal naszego 
lodge’u podchodzą bawoły i słonie. Próbuję zapamiętać te ob-
razy. Już teraz wiem, że afrykański busz skradł moje serce na 
zawsze. W Kenii znajduje się 25 parków narodowych i 23 re-
zerwaty przyrody. Obiecuję sobie, że kiedyś tu wrócę, ale tym 
razem do Parku Narodowego Masai Mara, żeby na własne oczy 
zobaczyć migrację zwierząt. 

30 MAGAZYN ŚWIAT PODRÓŻE I KULTURA  31#Ilikepoland



32 33MAGAZYN ŚWIAT PODRÓŻE I KULTURA  

Powiat bielski jest także atrakcyjnym miejscem do zamieszkania 
i inwestowania. To z jednej strony przemysłowe dziedzictwo  
i historia, a z drugiej – nowoczesna struktura gospodarcza, czy-
li modelowe połączenie tradycji i otwierających się perspektyw 
gospodarczych. To uzbrojone tereny inwestycyjne, wysokiej jako-
ści infrastruktura techniczna, świetnie wykwalifikowana kadra, 
a nade wszystko to pozytywna energia mieszkańców i dobra 
współpraca między samorządem powiatowym i gminnym  a in-
stytucjami z otoczenia biznesu, czego przykładem jest Bielski Park 
Technologiczny Przemysłu Lotniczego usytuowany na terenie 
gmin Czechowice-Dziedzice i Bestwina. 

raJ dla górskich wędrowców
Piękne tereny Beskidów, a przede wszystkim zimowej stolicy pol-
ski – Szczyrku, stwarzają świetne warunki do uprawiania narciar-
stwa i turystyki pieszej. Miejscowości powiatu bielskiego stanowią 
doskonałą bazę wypadową w Beskid Śląski i Mały. Na wędrówkę 
ku najwyższym szczytom tego pierwszego – Skrzycznemu, Klim-
czokowi i Błatniej – można wyruszyć ze Szczyrku, Bystrej czy Ja-
worza. Z Wilkowic wychodzą malownicze szlaki Beskidu Małego 
prowadzące w rejon Magurki i Czupla, z Kóz natomiast można 
wybrać się na Hrobaczą Łąkę. Miłośnicy jazdy na dwóch kółkach 
mają do dyspozycji szlaki rowerowe o łącznej długości niemal  
300 kilometrów Dla fanów kolarstwa górskiego w Szczyrku po-
wstał Enduro Trails – kompleks jednokierunkowych ścieżek rowe-
rowych typu singletrack. 

ślady wielokulturowości
Powiat bielski oferuje turystom nie tylko atrakcje przyrodnicze czy 
turystyczne, ale również liczne atrakcje kulturalne. Tym, co wy-
różnia powiat, jest jego różnorodność kulturowa i wyznaniowa. 
Spotkamy się tutaj z kulturą i gwarą Górali Żywieckich, Śląska 
Cieszyńskiego, Lachów z południowo-zachodniej Małopolski, 
a w Wilamowicach natkniemy się na niespotykaną nigdzie indziej 

w Polsce enklawę kultury wilamowskiej, charakteryzującą się 
własnym językiem i odrębnymi zwyczajami. Na terenie powiatu 
umiejscowione są m.in. obiekty Szlaku Architektury Drewnianej 
województwa śląskiego – kościoły w Szczyrku, Bielowicku i Starej 
Wsi, a w Jaworzu, oprócz zabytkowych kościołów, pałacu, parku 
czy tężni w Parku Zdrojowym, możecie Państwo odwiedzić jedyne 
na południu Polski Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej. 

Serdecznie zapraszamy na wirtualny spacer po atrakcjach po-
wiatu bielskiego na stronie www.powiatbielski.wkraj.pl oraz do 

odwiedzenia oficjalnej strony internetowej powiatu: 
www.powiat.bielsko.pl 

PowIaT BIelskI 
zaprasza w Beskidy!

Powiat bielski to miejsce o nieograniczonych 
możliwościach spędzania wolnego czasu. 

To raj dla osób preferujących rodzinny 
wypoczynek na łonie natury, dla amatorów 

ekstremalnych przeżyć i sportów zimowych, jak 
również dla poszukiwaczy kulturalnych atrakcji 

i tradycyjnych kulinarnych smaków. 
Nie brakuje tu hoteli i centrów konferencyjnych 

oraz malowniczych i inspirujących 
widoków, jakich dostarczają 

beskidzkie krajobrazy. 
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Bielsko-Biała,
 czyli idziemy w góry! 
bielsko-biała to miejscowość, w której dobrze 
czuje się każdy turysta. wielbiciele architektury 
zachwycą się małym wiedniem, rodziny z dzieć-
mi zwiedzą centrum śladem szlaku bajkowe-
go, a fani sztuki ulicznej odnajdą liczne murale.  
bielsko-biała to również świetna baza do wycie-
czek w góry. tym razem przedstawiamy właśnie 
to aktywne, górskie oblicze miasta.

W centrum Bielska-Białej spędzić można niejeden dzień. Do 
turystycznych atutów miasta z pewnością zaliczyć można 
świetną architekturę, bogaty program wydarzeń kulturalnych 
czy ofertę kawiarniano-gastronomiczną. Dla wielu mieszkań-
ców Bielska-Białej bliskość szczytów Beskidów Śląskiego i Ma-
łego jest jedną z największych zalet ich miejscowości. Również 
wielu przyjezdnych wybiera to miasto jako bazę wypadową 
w góry. Bezpośrednio z Bielska-Białej można dojść na Dębo-
wiec (686 m n.p.m.), Kozią Górę (683 m n.p.m.), Szyndzielnię 
(1030 m n.p.m.), Klimczok (1117 m n.p.m.) czy Magurkę Wil-
kowicką (913 m n.p.m.). Można zdecydować się na jedno-
dniowy wypad lub wystartować stąd na dłuższą, kilkudniową 
wędrówkę. Na przykład w dzielnicy Straconka rozpoczyna się 
137-kilometrowy Mały Szlak Beskidzki (szlak czerwony), który 
ciągnie się aż do Lubonia Wielkiego w Beskidzie Wyspowym. 

beskidy dla aktywnych
Górskie trasy wokół Bielska-Białej to raj nie tylko dla fanów 
trekkingu. Miłośnicy rowerów znajdą tam sieć Enduro Trails, 
czyli jednokierunkowych tras rowerowych „singletracków”. 
Trasy o różnym stopniu trudności (od najłatwiejszych – zielo-
nych, jak Stefanka, do najtrudniejszych, dla górskich eksper-
tów – jak Kamieniołom) rozciągają się pomiędzy Szyndzielnią 
a Kozią Górą. Najnowszą atrakcją miasta, przygotowaną z my-
ślą o aktywnych turystach, są z pewnością ścieżki biegowe 
Beskidy Run. W sumie ma być to 25 oznakowanych tras o róż-
nym stopniu trudności i łącznej długości 500 kilometrów.

górskie atrakcJe nie tylko dla rodzin
Po drodze warto skorzystać z innych ciekawych atrakcji. Trasę 
na Dębowiec i na inne szlaki turystyczne masywu Szyndzielni 
można sobie skrócić, wsiadając do Kolei Linowej „Dębowiec”, 
która dowozi turystów na polanę pod szczytem. Rozciąga się 

stąd piękna panorama Bielska-Białej oraz pasm górskich Beski-
du Śląskiego i Małego. Mnóstwo emocji dostarcza z kolei tor 
saneczkowy, znajdujący się również pod Dębowcem. To świet-
na propozycja na koniec aktywnego dnia w górach, nie tylko 
dla dzieci, ale i dla dorosłych. Z wysokości 30 m zjeżdża się 
zakrętami, tunelami – świetna zabawa! 

góry dla początkuJących
Ci nieco bardziej leniwi, też znajdą wokół Bielska-Białej coś cie-
kawego. Na Szyndzielnię można wjechać wygodnym 6-osobo-
wym wagonikiem kolei linowej „Szyndzielnia”. W ten sposób 
prawie na sam szczyt wwieźć można dziecięce wózki czy rowe-
ry, a zmęczonym rodzicom i rozbrykanym dzieciom sił starczy 
na zdecydowanie dłuższe trasy okraszone pięknymi widokami. 
Panoramę miasta i okolicy jeszcze lepiej widać z wieży widoko-
wej, która znajduje się tuż przy górnej stacji kolejki. 

Jak dostać się na górski szlak?
Bielsko-Biała jest świetnie skomunikowanym miastem. Pod 
sam górski szlak można podjechać samochodem (sporo jest 
parkingów, w tym i bezpłatnych, np. pod halą widowiskowo-
-sportową Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji). Na 
szlak łatwo trafią też podróżujący pociągiem – spod głównego 
dworca w stronę beskidzkich szczytów kursują linie autobuso-
wa 7 i 8 komunikacji miejskiej. Korzystając z nich, nie musimy 
się martwić o pozostawiony na dole samochód i nie jesteśmy 
zmuszeni do robienia górskiej pętli. 

po górach – kultura!
Koniecznie zróbcie sobie przerwę na bliższe zaznajomienie się 
z samym miastem, nie od parady nazywanym Małym Wied-
niem. Do obejrzenia na pewno jest zamek książąt Sułkowskich 
wzniesiony w XIV wieku przez Piastów cieszyńskich i mieszczą-
ce się w nim Muzeum Historyczne. Dla najmłodszych najcie-
kawszym obiektem będzie zapewne Studio Filmów Rysunko-
wych, gdzie powstawały kultowe bajki naszego dzieciństwa 
– do którego zaprasza Bolek i Lolek i Reksio, a właściwie ich po-
mniki stojące w centrum miasta. Warto też po prostu przejść 
się ulicami Starego Miasta, zatrzymać na rynku i przekąsić małe 
co nieco w jednej z kawiarenek. Albo wybrać się na spektakl 
lub koncert, bo Bielsko-Biała tętni też życiem kulturalnym.

gdzie spać w bielsku-białeJ?
Baza noclegowa w Bielsku-Białej jest ogromna, miejsce dla sie-
bie znajdą i turyści szukający budżetowych pokoi, i ci, którzy 
wolą nieco wyższy standard hotelowy. Blisko popularnych gór-
skich tras polecić możemy hotel Dębowiec (z obszernym par-
kingiem), położony tuż obok Camper Park i Camping Beskid 
„pod Szyndzielnią”. Jakikolwiek nocleg planujesz, na pewno 
znajdziesz miejsce, które cię zadowoli. 
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Bielsko-Biała
mniej znaczy więcej
Otoczone górami Beskidu Śląskiego i Małego wprawia miesz-
kańców w poczucie, że ledwie wyjdą przed dom, a już są na 
spacerze. Przyjechać tu warto na dłużej. Oferty hotelu Dębo-
wiec, z sąsiadującym Camper Parkiem, czy pobliskiego Cam-
pingu Beskid pod Szyndzielnią są szczególnie atrakcyjne ze 
względu na wysoki standard obsługi i bliskość atrakcji tury-
stycznych. Góry są tu na wyciągnięcie ręki. W przemieszcza-
niu się pomaga komunikacja miejska. Nie ma także problemu 
z parkowaniem, jako że miejsca postojowe znaleźć można 
obok hali widowiskowo-sportowej BBOSiR przy ul. Karbowej. 

koleJką na spacer
Ruszamy zatem na szlak! Ułatwieniem jest krzesełkowa kolej 
linowa na Dębowiec, która zimą służy amatorom narciarstwa 
uprawianego na pobliskim stoku. Sporo radości daje jazda 
na całorocznym torze saneczkowym. Szyndzielnia również 
ma swoją kolej, z tym że gondolową. Dzięki niej w około  
6 minut pokonamy znaczne przewyższenie, by później wę-
drować w kierunku Szyndzielni, Koziej Góry, Klimczoka czy 
Błatniej. Służy także rowerzystom górskim, którzy pokonują  
zróżnicowane pod względem trudności trasy Enduro Trails. 

Obok górnej stacji kolei znajduje się wieża widokowa, z któ-
rej rozpościera się panorama na Bielsko-Białą, Beskidy, Kotlinę 
Żywiecką, a nawet na Tatry. Po powrocie z wycieczki warto 
„ruszyć w miasto”, najlepiej piechotą lub rowerem miejskim 
z sieci BBbike.

dwie starówki
W centrum znajdziemy aż dwie starówki: bielską z zamkiem 
książąt Sułkowskich, rynkiem, katedrą, placem Chrobrego i Te-
atrem Polskim oraz bialską z zabudową ulicy 11 Listopada, 
placem Wojska Polskiego, placem Wolności i gmachem ratu-
sza – siedzibą władz miejskich. Miłośnicy architektury znajdą 
tu wysmakowany historyzm, secesję oraz modernę. Wyjątko-
wy szlak bajkowy przeniesie nas w animowany świat przygód 
Bolka i Lolka, Reksia, Smoka Wawelskiego czy Pampaliniego.

Często tylko mijamy Bielsko-Białą, podążając w góry. To błąd, 
ponieważ miasto ma swój wyjątkowy klimat, świetną archi-
tekturę, dobrą kuchnię, bogatą ofertę kulturalną i co ważne 
– daje chwilę wytchnienia i sprawia, że do Bielska-Białej chce 
się wracać i wracać…

bielsko-biała to urocze miasto położone na południu województwa śląskiego, 
dokąd łatwo dojechać i gdzie można miło spędzić czas. kojarzone głównie z bajkowymi 

postaciami studia filmów rysunkowych, fiatem 126p czy dawniej z wełnianymi tkaninami.
. 
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Każda z miejscowości tworzących Trójwieś jest inna. W Koniakowie królują koronki i pasterskie 
tradycje, w Istebnej mnóstwo atrakcji znajdą dla siebie rodziny, a w Jaworzynce można dość do 
Trójstyku, czyli granicy polsko-czesko-słowackiej.  

tróJwieś na pogodę
W pogodne dni najważniejsze są góry! W Trójwsi nawet krótki spacer wystarczy, by zachwycić 
się pięknymi panoramicznymi widokami. Niekwestionowaną królową jest tu Ochodzita, jednak 
warto również spojrzeć w dal z punktu widokowego na Koczym Zamku czy ze Złotego Gronia  
w Istebnej. Z Trójwsi wyruszyć można np. w stronę Stecówki, przełęczy Kubalonka, Stożka czy 
Baraniej Góry. Na miejscu w Istebnej czeka park linowy Base Camp, w którym każdy zazna sporej 
dawki adrenaliny. 

tróJwieś na niepogodę
A co zrobić, gdy nasze wymarzone wakacje w Beskidach mijają w deszczu? W Trójwsi w ni-
czym to nie przeszkadza, bo atrakcji pod dachem jest tam mnóstwo. Są izby tradycji i pracownie 
koronczarskie. W końcu to charakterystyczne koniakowskie koronki niegdyś tę miejscowość roz-
sławiły. Najnowszym miejscem, w którym można poznać historię koniakowskiego „heklowania”, 
jest Centrum Koronki Koniakowskiej. Z kolei największą koronkę świata, wpisaną do Księgi Re-
kordów Guinessa, oglądać można w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej. Tworzona przez  
5 miesięcy przez 5 artystek ma 5 metrów średnicy i składa się z ponad 8 tysięcy kwiatowych 
motywów. 

Innymi ciekawymi miejscami, które koniecznie trzeba odwiedzić, są Izba Pamięci Jerzego Ku-
kuczki, najsłynniejszego polskiego alpinisty, który zginął podczas wspinaczki na górę Lhotse, 
Muzeum Świerka i Woliera Pokazowa Głuszców, a także Centrum Edukacji Ekologicznej.

Aura sprzyja czy nie, w Trójwsi Beskidzkiej zawsze jest co robić. Wiem, co piszę, bo sama wracam 
tam od lat!
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BeSKIDZKA TRóJWIeŚ 
nie tylko dla amatorów górskich wycieczek

trójwieś, czyli istebna, Jaworzynka i koniaków, to ostoja góralskich tradycji i świetna baza 

na spokojne górskie wypady. położona w samym sercu beskidu śląskiego kusi pięknymi 

widokami, pysznym jedzeniem i jedynym w swoim rodzaju klimatem.

   basia salamon-szympruch   

fot. Robert Neumann, from_the_sky fot. Radek Bury, Aparadek
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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja współfinansowana jest ze środków 
unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy lEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014–2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie lSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Instytucja Zarządzająca – minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

stowarzyszenie 
lgd „cieszyńska kraina”

43-430 Skoczów, ul. mickiewicza 9
tel. 33 487 49 42

biuro@cieszynskakraina.pl
www.cieszynskakraina.pl 



Są w powiecie 
nowosądeckim miejsca, 

których na próżno 
szukać w innych 
częściach kraju. 

Są też widoki, które 
pozostają w pamięci na 

lata oraz przestrzenie, 
do których chce się 

wracać. I wciąż wydaje 
się, że podróżnicy 

wykraczający poza 
utarte ścieżki mają 
wiele do odkrycia. 

W krainie, gdzie góry i woda  
malują pejzaże

Ogólnie rzecz ujmując…

Powiat nowosądecki to kraina różnorodności, nie
zliczonych turystycznych szlaków, a przede wszystkim 
gościnnych ludzi. Wpływy różnych grup etnicznych: 
Lachów i Górali Sądeckich, Pogórzan, Łemków, Żydów, 
Niemców Galicyjskich i Cyganów Karpackich stworzyły 
barwny obraz przeplatających się kultur, które 
przejawiają się w różnych dziedzinach życia, m.in. fol
klorze, budow nictwie, stroju. Dziedzictwo Sądecczyzny 
prezentowane jest na wielu szlakach tematycznych, m.in. 
Szlaku Architektury Drewnianej, Małopolskim Szlaku 
Papieskim, Małopolskim Szlaku Ogrodów, Małopolskim 
Szlaku Owo cowym, czy Małopolskim Szlaku Winnym. 

Aktywność przede wszystkim

Wypoczywać aktywnie na Sądecczyźnie 
można na bardzo wiele sposobów. Amato
rzy spływu rzeką Poprad oprócz trady
cyjnych tratw, mogą wybrać kajaki lub 
pontony. Latem, baseny, kąpieliska i par
ki linowe są pełne gości. Z kolei Jezioro 
Rożnowskie jest rajem dla wędkarzy i ama
torów żeglarstwa. Doskonałym pomysłem 
na zwiedzanie Sądecczyzny przez znaczną 
część roku jest podróż kilometrami 
przepięknych tras rowero wych takich jak: 
VeloDunajec, VeloNatura, AquaVelo, Kar
packi Szlak Rowerowy, Rowerowy Szlak 
Wód Mineralnych oraz wiele innych. Dla 
fanów dobrej zabawy na rowerze czeka 
BikePark w KrynicyZdroju oraz liczne tra
sy MTB. Trzy kładki rowerowe pogranicza 
polskosłowackiego łączą sądeckich ro
werzystów z krajem naszych południowych 
sąsiadów. 

Lampka do połowy pełna

Podobnie jak w przypadku zjawisk wul
kanicznych, również w tematyce winnic 
z pozoru bliżej nam do dalekiej Italii. Tym
czasem tradycje uprawy winorośli na tere
nach Sądecczyzny sięgają średniowiecza. Kil
ka winnic z terenu powiatu nowosądeckiego 
zaznaczyło swoje miejsce na Małopolskim 
Szlaku Winnym, m.in. Gródek w Zbyszycach, 
Fritz w Chełmcu czy Chodorowa w Krużlowej 
Wyżnej. Miłośnicy wina oraz ci, którzy chcą 
poznać specyfikę uprawy winorośli mogą 
umówić się na zwiedzanie winnicy połączone 
z degustacją. Można wówczas przenieść się 
do wyjątkowego świata winiarzy, zobaczyć, 
w jaki sposób powstają sądeckie wina i cydr, 
a nawet wziąć udział w winobraniu. 

A cóż to takiego mofeta?

Zjawiska wulkaniczne raczej nie kojarzą się 
z Sądecczyzną, a jednak geologia ma dla nas 
niespodziankę. Chłodne wyziewy wulka
niczne wydobywające się ze szczelin ziemi 
w postaci bulgotek i dychawek stanowią 
niezwykły pomnik przyrody nieożywionej. 
W czasach PRL miejsca te owiane były 
tajemnicą, gdyż wyziewy dwutlenku węgla 
miały stwarzać doskonałe środowisko do 
hodowli alg, które z kolei miały stanowić 
pokarm dla kosmonautów ze Związku Radzie
ckiego. Dziś mofety są dostępne dla turystów 
i można je zobaczyć w Złockiem oraz Ty
liczu. Wybudowane wokół nich trakty space
rowe umożliwiają zwiedzającym dokładną 
obserwację tego wyjątkowego zjawiska.

Powiat Nowosądecki

Bobrowisko

Beskid Sądecki
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Sądeckie smaki

Koneserów tradycyjnych smaków zachwycą miody i produ
kty pszczele, maliny, jabłka, trunki i produkty z lokalnych 
winnic, ekologiczne sery dojrzewające, a nade wszy stko 
sądeckie lody wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych. 
Legendarnym trunkiem pochodzącym z Sądecczyzny jest 
łącka śliwowica. Z kolei tradycje bartne i ich efekty w posta
ci płynnego złota, stały się już niejako wizytówką powiatu 
nowosądeckiego. Lokalnym skarbem jest miód spadziowy 
produkowany przez pszczoły ze spadzi drzew iglastych 
(jodły i świerki). Spadź powstaje tylko w określonych miej
scach, najczęściej w górskich kotlinach, gdzie panuje spe
cyficzny mikroklimat, co decyduje o wyjątkowości tego 
rodzaju miodu. 

Łowcy mgieł
przybywajcie 

Ukształtowanie terenu 
sprawia, że poranki na 
Sądecczyźnie witają nas 
często w towarzystwie mo
rza  mgieł. Takie widoki można 
podziwiać m.in. z wież na 
Elia szówce czy Radziejowej, 
z platformy na Woli Krogule
c kiej oraz wspomnianej wieży 
widokowej w KrynicyZdroju 
 Słotwinach. Radziejowa to 
najwyższy szczyt Beskidu 
Sądeckiego. W górskich 
schroniskach pachnie szarlo
tka z sądeckich jabłek. 

Cisza i my

Zielone przestrzenie i cisza sprzyjają medytacji na wielu 
kilometrach Beskidzkiej Drogi św. Jakuba. Do spacerów 
zachęcają ścieżki muszyńskich Ogrodów Sensorycznych, 
Magicznych i Biblijnych. Wędrując po sądeckich lasach, 
można natknąć się na jedno ze 150 źródeł wód mine
ralnych, a także ostańce skalne czy jaskinie. Cieka wym 
doświadczeniem może okazać się spacer leśną drogą wśród 
gęstego, ciemnego lasu w kierunku Czarnej Młaki. Uzdro
wiskowe miasteczka poprzecinane meandrami Po pradu 
dają mnóstwo przestrzeni do spacerów i odpo czynku, 
oczywiście w towarzystwie wód mineralnych prosto ze 
źródełek lub licznych pijalni.

Z kilku beskidzkich szczytów przy dobrej widoczności zo
baczymy odległe Tatry, m.in. z Wierchomli, Jaworzyny 
Krynickiej i Przehyby. 

Takie rzeczy tylko w #Sądeckie

Atrakcją regionu jest znajdujące się w Starym Sączu Bo
browisko, będące przykładem ścieżki edukacyjnej z niezwy
kle ciekawą infrastrukturą. Do wieży widokowej w kryni
ckich Słotwinach prowadzi jedyna w tej części kraju ścieżka 
w koronach drzew. Powiat nowosądecki skrywa też liczne 
perełki architektury, jak choćby cerkiew w Powroźniku 
wpisaną na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego 
i Naturalnego UNESCO, cerkwie w Dubnem, Szczawni
ku, Tyliczu, Binczarowej, Kamiannej, Miliku, Złockiem czy 
Jastrzębiku. W Tropiu, na skale, nad brzegiem Dunajca znaj
duje się najstarszy kościół na Sądecczyźnie i pustelnia św. 
Świerada. Ruiny zamków w Rożnowie, Rytrze i Muszynie 
oraz liczne dwory i pałace  to wszystko sprawia, że każda 
miejscowość posiada swoje architektoniczne skarby. 

Nocleg z widokiem
na #Sądeckie

Obok luksusowych hoteli 
i nowoczesnych pensjonatów, 
dużą popularnością cieszą się 
gospodarstwa agroturysty
czne i klimatycznie urządzone 
domki. Na spędzenie 
w nich urlopu decydują się 
podróżnicy spragnieni ciszy, 
bliskości przyrody i prawdzi
wego pozamiejskiego życia. 
I właśnie tu, na Sądecczyźnie, 
to wszystko znajdują.

STAROSTWO POWIATOWE 
W NOWYM SĄCZU

ul. Jagiellońska 33
33300 Nowy Sącz 

tel. +48 18 41 41 600 
powiat@nowosadecki.pl

www. nowosadecki.pl

Tekst: Edyta Wyszomirska-Duda

Jezioro Rożnowskie

Sądeckie sady

Ruiny zamku w Rożnowie



czących kolejne dekady, przygotowywany jest spektakl. 
Tylko dwa razy został odwołany, kilkukrotnie przesunięto 
termin, jak choćby w 2020 roku na skutek pandemii ko-
ronawirusa. 

Dlatego najnowszą edycję (już 42.) udało się sfinalizo-
wać dopiero w tym roku. Powstało wielkie widowisko, 
cenione za perfekcyjną choreografię, teatralną scenogra-
fię, wspaniałą muzykę i świetną grę artystów. Aktorzy 
nie mają żadnego przygotowania zawodowego i muszą 
spełniać jeden warunek – urodzić się w Oberammergau 
lub mieszkać tutaj co najmniej 20 lat. Łącznie z dublerami 
w przedstawienie zaangażowane jest ponad 2000 osób, 
czyli prawie połowa mieszkańców. Premiera spektaklu 
odbyła się 14 maja, można go oglądać do 2 paździer-
nika. 

przechadzka po mieJscowości
Z historią misteriów można zapoznać się w miejscowym 
muzeum. Wystawa pt.: „Materialny – Tkanina, Ciało i 
Pasja” (23 kwietnia – 16 października) wykorzystuje stro-
je, w których grali wykonawcy pasji z lat 2000 i 2010. 
Główną część zbiorów muzeum stanowią rzeźbione w 
drewnie figury, wykonane w ostatnich pięciu wiekach. 
Poruszają tematy cierpienia, lęków i nadziei ludzkości, 

odnosząc je do życia Chrystusa. Znaleźć tu można także 
przedmioty opisujące życie codzienne mieszkańców mia-
sta na przestrzeni wieków. 

Oberammergau jest miasteczkiem pełnym uroku. Zain-
teresowanie turystów wzbudzają domy z pięknymi ma-
lowidłami (Lüftlmalerei). Ich tematem są zazwyczaj sce-
ny religijne, motywy związane z pracą i życiem lokalnej 
społeczności. Do nakładania obrazów na tynk używa się 
tu techniki fresku, co zapewnia ich trwałość. Chyba naj-
bardziej znanym budynkiem tego typu jest „Dom Piłata” 
(„Pilatushaus”) z XVIII wieku Obecnie funkcjonuje tu „żywy 
warsztat”, gdzie zwiedzający mogą obserwować pracę rze-
mieślników różnych specjalności, np. rzeźbiarzy, garncarzy. 

walory naturalne okolicy
Oberammergau to też świetnie miejsce do relaksu i tury-
styki pieszej (od łatwego spaceru po wspinaczkę, sporty 
zimowe). Szlaki górskie w Alpach Ammergau prowadzą 
na szczyty: Großer Aufacker (1542 m n.p.m.), Pürschling 
(1566 m n.p.m.), Zahn (1615 m n.p.m.), Teufelstättkopf 
(1758 m n.p.m.), Ettaler Manndl (1633 m n.p.m.). Moż-
na na nie dotrzeć też szybciej i wygodniej dzięki kolejkom 
– linowej na Laber (1682 m n.p.m.) i krzesełkowej na 
Kolbensattel (1276 m n.p.m.). 

 

Miejscowość ta, licząca zaledwie 5000 mieszkańców, leży w bawarskich 
Alpach, około 20 kilometrów na północ od Garmisch-Partenkirchen. Na 
jej wyjątkowość składają się: wielowiekowa tradycja organizacji misteriów 
pasyjnych, liczne fasady domów z „Lüftlmalerei” (oznaczające ścienne 
malowidła), rzeźbienia w drewnie i urzekający widok na Kofel (1342 m 
n.p.m., szczyt Alp Bawarskich). Jest to także doskonała baza wypadowa 
do uprawiania całorocznych aktywności w Rezerwacie Przyrody Alp Am-
mergau. 

misterium pasyJne
Najważniejszą wizytówką miejscowości, słynną na całym świecie, jest mi-
sterium o męce, śmierci i zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Tradycja jego 
organizacji sięga 1634 roku Wówczas to mieszkańcy wioski nawiedzonej 
przez epidemię dżumy złożyli przed Bogiem ślubowanie, że jeśli zaraza 
przeminie, będą wystawiać misterium Męki Pańskiej. Jak głosi legenda, po 
wystawieniu sztuki epidemia wygasła. Od tej pory, co 10 lat, w latach koń-

PASJA 
U PODNóŻA ALP

niewielkie alpejskie 

miasteczko znane jest 

głównie z wystawianych tu 

od czterech stuleci widowisk 

pasyjnych. Ale to także 

idealne miejsce na relaks 

i rekreację w otoczeniu 

wyjątkowych krajobrazów 

Alp Bawarskich.
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mAJKA FuDAłA

Malowidło przedstawiające scenę z Misterium
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Najpiękniejszy odcinek doliny środkowego Renu ciągnie się od Moguncji aż 
do Koblencji i wraz z okolicznymi zamkami został wpisany na Listę Świa-
towego Dziedzictwa UNESCO. Trasa w większości wiedzie wzdłuż Renu, 
meandrując wraz z biegiem rzeki, a ponad głowami co rusz wyrastają 
strzeliste wieże lub masywne baszty zamkowe. Część z nich to malownicze 
ruiny, ale zdecydowana większość przetrwała do naszych czasów jako wy-
niosłe zamczyska. Na jednym z takich wzgórz wznosi się zamek Rheinstein 
– symbol neogotyckiej i gotyckiej architektury doliny środkowego Renu, 
leżący nieopodal miasta Trechtingshausen, we wschodniej części Lasu Bin-
geńskiego.

średniowieczna warownia
Położony na stromym, skalistym stoku kompleks zamkowy został w ca-
łości zbudowany z kamienia i wznosi się 90 metrów ponad poziomem 
rzeki. Cały zespół składa się z zamku, zabudowań przedzamcza, fortyfikacji 
oraz kaplicy. Najstarszą część stanowi czworoboczna, pięciokondygnacyj-
na wieża mieszkalna. Geneza Rheinstein sięga XIII wieku. Założoną przez 
ród Hohenfels warownię w 1286 roku zniszczyły wojska króla rzymskiego 
Rudolfa I Habsburga. Odbudowano ją latach 1316–1317. Z roku 1323 po-
chodzi pierwsza wzmianka dotycząca objęcia zamku przez arcybiskupów 
Moguncji, co potwierdza, że wzniesienie warowni miało związek z polityką 
ówczesnego arcybiskupa i elektora Rzeszy Piotra z Aspelt. W XIV stuleciu 
zamek stracił jednak na znaczeniu jako punkt strategiczny przełomu Renu, 
a kres jego świetności przyniosła wojna o Palatynat, w wyniku której uległ 
on poważnym zniszczeniom i aż do XIX wieku pozostawał w ruinie.

powiew romantyzmu
Rok 1816 otwiera nowy rozdział w dziejach Rheinstein. Decyzją kongresu 
wiedeńskiego tereny te zostały wcielone do Królestwa Prus. W 1823 roku 
warownię zakupił książę Fryderyk Ludwik Wilhelm i to on podjął decyzję  
o odbudowie – w stylu neogotyckim, zgodnie z panującą w epoce roman-
tyzmu modą. Początkowo pracami kierował znany architekt Karl Friedrich 
Schinkel, który później zastąpiony został przez Johanna Claudiusa von 
Lassaulx i Wilhelma Kuhna. Ostatecznie rekonstrukcja zamku zakończyła 
się w roku 1829. W latach 1839–1844 odnowiono kaplicę zamkową, po-
nadto ponownie zatrudniono Schinkla, który miał się zająć ochroną śre-
dniowiecznych pozostałości, częściowo naruszonych podczas odbudowy. 

Zamek znajdował się w posiadaniu książąt pruskich do 1975 roku, kie-
dy to spadkobierczyni książęcego rodu, Barbara księżna Meklemburgii, 
sprzedała go śpiewakowi operowemu Hermannowi Hecherowi. Rezy-
dencja pozostaje więc własnością prywatną, ale znaczna jej część została 
zaadaptowana na cele turystyczne i kulturalne i udostępniona turystom.  
W najstarszej części zamku urządzono muzeum, w którym gromadzone są 
zbiory XIV-wiecznego malarstwa witrażowego. Mieści się tu również znana 
restauracja „Kleiner Weinprinz”. Ponadto ze względu na walory miejsca, 
zamek jest wynajmowany na specjalne uroczystości, głównie śluby. Do 
Rheinstein możemy się dostać na wiele sposobów. Do brzegu dobija kilka 
statków wycieczkowych, można także skorzystać z pociągu, który kursuje 
tu prawie co godzinę. 

NA sTrAży reNu
płynąc statkiem po renie lub zmierzaJąc pociągiem do koblencJi, co krok natykamy się na widoki 

żywcem wyJęte z baśni o smokach i księżniczkach. dolina renu słynie z pięknych i wyniosłych  
zamczysk i taki Jest też burg rheinstein – symbol nadreńskiego romantyzmu.
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Przez wielu mylona z Podlasiem, błędnie zaliczana do Mazur, 
Suwalszczyzna żyje w cieniu zarówno jednej, jak i drugiej kra-
iny. Położona w większości na Pojezierzu Litewskim, ciągnie się 
również za naszą granicą. Gdy turyści raz za razem popełniają 
błędy, pomiędzy słowa podziwu wkładając określenia typu: „Ja-
kie piękne te Mazury”, mieszkańcy cierpliwie tłumaczą, że jeśli 
chcieliby wybrać się na Pojezierze Mazurskie, to powinni raczej 
pojechać do Ełku, Giżycka czy Pisza, ale oczywiście zapraszają, 
czym chata bogata, bo Suwalszczyzna jest przecież piękniejsza 
i atrakcyjniejsza od sąsiednich krain. 

suwalszczyzna na dwóch kółkach
– Na Suwalszczyźnie przyroda nie tylko jest piękna i harmonijna. 
Myślę, że każdy – i ten, kto lubi wyzwania, i ten, kto chce po-
znać naszą krainę w bardziej rekreacyjny sposób – znajdzie coś 
dla siebie – opowiada Adam Januszewicz z Wigierskiego Parku 
Narodowego. Północna Suwalszczyzna jest bardziej wymagają-
ca, a to dlatego, że tereny te zostały ukształtowane przez lodo-
wiec. Można oczywiście poznawać je pieszo, w umiarkowanym 
tempie, a można także na dwóch kółkach, robiąc trasy po 40, 
50 kilometrów, pokonując strome zjazdy czy podjazdy w prze-
pięknej scenerii jezior i wzgórz otulonych lasem. Czekają tu 
różnego rodzaju moreny, ozy, kemy. W Wigierskim Parku Naro-
dowym łączna długość szlaków rowerowych i pieszych wynosi 
blisko 200 kilometrów, mamy więc w czym wybierać. 

– Osoby, które nie chcą bić rekordów, ale wolą w spokojnym, 
wolnym rytmie przemierzać Suwalszczyznę, powinny wybrać 
się nad jezioro Wigry. Jest wprawdzie kilka trudniejszych pod-
jazdów, ale ogólnie jest to trasa dosyć łatwa i jednocześnie 
bardzo ciekawa. Z kładki w Cimochowiźnie można podziwiać 
klasztor wigierski, z wieży widokowej w Kruszniku rozciąga się 
rozległa panorama na południową część jeziora Wigry, a po 
drodze można wstąpić do Muzeum Wigier. Latem przejazd 
można uatrakcyjnić, wsiadając do kolejki wąskotorowej, która 
kursuje trzy razy dziennie. Wsiadasz z rowerem do pociągu, 
przejeżdżasz 10 kilometrów, wysiadasz i kontynuujesz jazdę 
wokół jeziora – tłumaczy przewodnik i dodaje, że południe Su-
walszczyzny i trasę wzdłuż Kanału Augustowskiego raczej po-
winny wybrać osoby, które ledwo co wstały zza biurka i kondy-
cyjnie mogą sobie nie poradzić na bardziej ambitnych drogach. 

suchar sucharowi nierówny 
Zostajemy w północnej Suwalszczyźnie, by tutaj, w Wigierskim 
Parku Narodowym, podziwiać nie tylko największe jezioro par-
ku, ale także dystroficzne, kwaśne jeziorka, lokalnie nazywane 
sucharkami, i ruszyć na wędrówkę po kładkach położonych po-
nad stawkami i niewielkimi mokradłami. A także wsłuchać się 
i wczytać w otaczającą przyrodę, bo o tym, co mijamy na trasie, 
informują zamontowane tablice. 

My wybieramy ścieżkę wiodącą wśród sucharów. – Są to małe 
śródleśne jeziora. Geolodzy mówią, że z roztopionej bryły lo-
dowca powstała kałuża wody otoczona pokładami torfu. Zresz-
tą na ich dnie ten torf też spoczywa. Woda w nich jest brązowa, 
kwaśna, nieodpowiednia dla ryb. Za to tuż przy brzegu można 
napotkać rosiczkę okrągłolistną, bagno zwyczajne czy żurawinę 
błotną – opowiada pan Adam. 

kamedułowie
Po wędrówce wzdłuż sucharów – jeśli chcemy poczuć wiatr nie 
tylko w żaglach – wybierzmy się w rejs statkiem po jeziorze 
Wigry. Po akwenie chętnie pływają miłośnicy żeglarstwa, tutaj 
rozpoczynają się popularne szlaki kajakowe, ale nie usłyszysz tu 
skuterów wodnych czy motorówek, bo Wigry to strefa ciszy. 
– Statek, którym płyniemy, ma napęd elektryczny i oferuje go-
dzinne przejażdżki. Rusza spod klasztoru, wypływa na otwartą 
przestrzeń, robi rozległą pętlę po jeziorze i wraca do miejsca 
startu. Podczas rejsu można podziwiać majestatyczną sylwetkę 
klasztoru Kamedułów – zakonu, który wywarł ogromny wpływ 
na te tereny – słyszę od pana Adama. Gdy kameduli osiedlili się 
nad Wigrami (w 1668 roku), wkrótce Pustelnia Wyspy Wigier-
skiej stała się najbogatszym zakonem w Polsce. Bogactwo dóbr 
doczesnych kontrastowało ze skrajnie surowym trybem życia 
zakonników. Mając tak wiele, swoje potrzeby życiowe ograni-
czali do minimum, a zasadniczym celem ich życia było oddanie 
się w pełni Bogu poprzez wspólne i indywidualne rozważania. 
Regułą wpisaną w życie zakonne było zachowanie milczenia, 
odzywano się jedynie w razie konieczności i podczas kapituły 
zakonnej. Kameduli nigdy nie spożywali potraw mięsnych. 

Pierwszym przedsięwzięciem zakonników było przekształcenie 
wyspy w półwysep, dzięki usypaniu 30-metrowej grobli. Wy-
równano teren, umocniono brzegi, niewielki płaskowyż pod-
wyższono, tworząc dwupoziomowe tarasy. Na górnym tarasie 
wzniesiono erem z 10 domkami pustelniczymi ustawionymi 
w dwóch rzędach rozdzielonych uliczką, na dolnym (stary 
erem) wybudowano dwa dodatkowe. – Dawne pustelnie są 
udostępniane turystom, to dobre miejsce, żeby na jakiś czas 
odłączyć się od świata – dodaje pan Adam. 

Największą zaś i najwyższą budowlą, która dominuje w wi-
gierskim krajobrazie, jest kościół pw. Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Marii Panny. Będąc w świątyni, warto wstąpić do 
podziemi, w których chowano zmarłych zakonników. Niebosz-
czyka ubranego w habit kamedulski wsuwano na desce do 
przygotowanej już niszy w ścianie krypty i otwór zamurowywa-
no. W katakumbach znajduje się 45 dawnych nisz grzebalnych. 
Na niektórych widać resztki napisów podających imię zakonne 
zmarłego, jego wiek i liczbę lat spędzonych w zakonie. Ścianę 
podziemi zdobi personifikacja śmierci. 
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SUWAŁKI
baśniowym szlakiem

suwalszczyzna to kraina jak z bajki. wędrując po leśnych wertepach, 

pomiędzy jeziorami i pagórkami, rozkoszując się niemal dziewiczymi rejonami, 

człowiek nieustannie wpada w zachwyt. a gdy pomyśli, że chciałby te emocje dzielić z innymi, 

spotyka na swojej drodze kogoś, od kogo bije ciepło i życzliwość. 

bo choć wszyscy mówią, że suwałki to polski biegun zimna, ludzkie serca  

są tu gorące i potrafią ocieplić nawet najzimniejsze dni. 

  urszula abucewicz  
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Kameduli, choć żyli bardzo skromnie, mieli smykałkę do in-
teresów i korzystali z ówczesnych nowinek. To dzięki nim 
wokół jeziora Wigry powstały wioski czy miasto Suwałki, 
które uzyskały prawa miejskie w 1720 roku. Jednak rozle-
głe włości kamedułów w wyniku III rozbioru Polski zostały 
im odebrane w 1796 roku, a kasacja wigierskiego zakonu 
nastąpiła w 1800 roku. Zakonnicy udali się do Pustelni Kró-
lewskiej Góry na podwarszawskich Bielanach i nigdy już tu 
nie wrócili. 

śladami Jaćwingów
Tak jak poprzedni władcy tych ziem – Jaćwingowie, którzy 
zostali stąd wysiedleni w XV wieku. Dziś po ich obecności 
została Izba Pamięci Jaćwingów w Szurpiłach. Ten waleczny, 
średniowieczny lud zamieszkiwał teren obecnej Suwalszczy-
zny od okolic jeziora Wiżajny na północy po dolinę Biebrzy na 
południu. Zachodnią granicą ich ziem był wschodni pas Krainy 
Wielkich Jezior Mazurskich, a wschodnią Niemen. Pokonani 
w 1283 roku przez Krzyżaków, Jaćwingowie rozproszyli się, 
ale część z nich pielęgnowała nadal swoje tradycje i zachowy-
wała tożsamość. 

Swoje osady, tzw. grodziska, budowali zazwyczaj na wznie-
sieniach, w otoczeniu jezior, rzek lub obszarów podmokłych. 

Na wzgórzach tych, zwanych też górami zamkowymi, stały 
niegdyś drewniane grody, zamki lub strażnice obronne z dość 
szczupłą załogą, w których w sytuacjach zagrożenia chroniła 
się okoliczna ludność. W niektórych przypadkach na miejscu 
dawnych grodzisk rozwinęły się później większe miejscowo-
ści, jak np. Wiżajny. Dziś w miejscu dawnego grodziska stoi 
kościół. 

Aby zobaczyć wyjątkową Zamkową Górą w Szurpiłach i od-
wiedzić Izbę Pamięci, trzeba wybrać się do Suwalskiego Parku 
Krajobrazowego, a tu – oprócz spotkania z zapomnianymi 
wojownikami – możemy podziwiać krajobrazy (z punktu wi-
dokowego „U Pana Tadeusza” w Smolnikach), które pojawiły 
się w filmowej adaptacji epopei narodowej Adama Mickiewi-
cza. Andrzej Wajda, który urodził się w Suwałkach, w ten spo-
sób unieśmiertelnił nie tylko siebie, ale także swoje rodzinne 
strony. 

W Suwalskim Parku Krajobrazowym znajduje się także najgłęb-
sze polskie jezioro Hańcza, raj dla nurków, które jest w całości 
objęte ochroną rezerwatową. – Powstało z roztopu wód po-
lodowcowych w głębokiej rynnie stworzonej przez lodowiec – 
tłumaczy pan Adam.

po baJkowe klimaty 
Suwalszczyzna to „bajkowy” region. Nie tylko ze względu na 
niezwykłe krajobrazy urozmaicone wzgórzami, jeziorami i rzeka-
mi (m.in. Czarna Hańcza, Rospuda, Szeszupa), ale też dlatego, że 
zagościły tu krasnoludki. To w Suwałkach przyszła na świat au-
torka „Roty” i baśni „O Krasnoludkach i sierotce Marysi” – Maria, 
wówczas Wasiłowska. Gdy poślubiła w 1862 roku Jarosława Ko-
nopnickiego, pożegnała się z miastem na dobre, choć powracała 
do niego w opowiadaniach „Z cmentarzy” i „Anusia”. Suwałki 
za to z estymą pielęgnują pamięć o pisarce, która spędziła tutaj 
dzieciństwo. Jest tutaj muzeum i plac, które noszą jej imię, a tak-
że pomnik Marii Konopnickiej. Są również krasnoludki, których 
szlakiem można ruszyć na odkrywanie miasta. 

Ozdobą Suwałk są także murale. Idąc ich tropem, można nawet 
zwiedzać miasto (w Centrum Informacji Turystycznej czeka spe-
cjalna mapka z wyznaczonym szlakiem miejskim). Szczególnie 
do jednego z nich podchodzę z sentymentem. Uwieczniono na 
nim bohatera dobranocek z mojego dzieciństwa – rezolutnego 
pieska o imieniu Reksio. Można go podziwiać na jednym z blo-
ków przy ulicy Emilii Plater. Postać ta została wymyślona blisko 
50 lat temu przez Lechosława Marszałka, reżysera i scenarzy-
stę, który pochodził z Suwałk. Na innym dziele uwieczniono 

marszałka Józefa Piłsudskiego z drugą żoną Aleksandrą, która 
również wywodziła się z Suwałk. 

Przy ulicy Teofila Noniewicza warto zobaczyć mural pt. „Baśnio-
wy Świat” – obraz przedstawiający dziewczynkę oglądającą przez 
okno fantastyczne, leśne stwory. To fragment pięknego, tajem-
niczego świata baśni z sylwetką miasta w tle. Takich ciekawych 
malarskich opowieści w mieście można znaleźć więcej, a ich licz-
ba ciągle rośnie, bo od 2014 roku – podczas sierpniowych Dni 
Suwałk – co roku uroczyście odsłaniany jest nowy mural. 

Zwykło się mówić, że Suwałki to polski biegun zimna. Władze 
pragną zmienić ten przekaz i reklamują miasto hasłem: „Po-
godne Suwałki”. Może coś w tym jest, bo nawet gdy minusowe 
temperatury dadzą w kość, temperatura ludzkich serc potrafi 
wiele zmienić. 

– Suwalszczyzna jest piękna, przyjazna i ciepła, mimo chłodu 
i długotrwałej zimy, bo ludzie, którzy tu żyją, są serdeczni i to 
oni tworzą mikroklimat, dla którego warto tu przyjechać, war-
to tutaj być – mówi Wiesław Anielak, członek stowarzyszenia 
„Podlaskie Smaki” i pracownik Podlaskiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego, oddział w Suwałkach. 
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Te wspaniałe XVIII-wieczne organy, nazywane Głosem Śląska, były najbogatszym  
instrumentem ówczesnego Śląska – zarówno pod względem walorów muzycznych, 
jak i wyglądu. Prospekt organów ozdabiały liczone w setkach rzeźbione, złocone  
i malowane detale. 

Odbudowane organy mają 16,6 metra wysokości, prawie 11 metrów szerokości 
(po łuku), są wyposażone w 54 głosy; najmniejsza piszczałka mierzy 6 mm, naj-
większa – prawie 12 metrów. Instrument został zrekonstruowany z niezwykłym 
pietyzmem i z wykorzystaniem technologii stosowanych w XVIII wieku (trak-
tura mechaniczna, zachowany kształt piszczałek, łączenie elementów klejem 
kostnym, posługiwanie się ręcznymi narzędziami do wykończenia powierzchni 
drewna).

„To będzie z pewnością jeden z najlepszych instrumentów w Europie, czy-
sty przedstawiciel barokowej rzeczywistości, a do naszych czasów nie za-
chowało się wiele takich organów”, podkreślał przed odbudową organów  
Andrzej Lech Kriese, organmistrz, pełnomocnik konsorcjum, które wygra-
ło przetarg i na zlecenie miasta prowadziło rekonstrukcję instrumentu. 

Uroczysta inauguracja zrekonstruowanych organów Englera miała 
miejsce w bazylice św. Elżbiety we Wrocławiu 27 stycznia 2022 r. 
Podczas uroczystości ks. abp. gen. bryg. dr Józef Guzdek  
(administrator apostolski Ordynariatu Polowego) dokonał  
poświęcenia instrumentu. Po raz pierwszy zaprezentowa-
no też możliwości organów – zagrali na nich organiści z kra-
ju i z zagranicy. Gwiazdą koncertu był wybitny włoski wirtu-
oz organowy Lorenzo Ghielmi. Także on, z towarzyszeniem 
chóru Narodowego Forum Muzyki, wykonał skomponowane 
specjalnie na organy Englera „Te Deum” prof. Wojciecha Wi-
dłaka. Kolejny koncert odbył się 28 stycznia 2022 – Lorenzo 
Ghielmi zagrał wówczas m.in. utwory J.S. Bacha.

Widząc zainteresowanie koncertami melomanów zarówno  
z Polski, jak i spoza naszego kraju, miasto Wrocław zapla-
nowało cykl koncertów wybitnych organistów. Do czerwca 
Głos Śląska usłyszy ok. 3500 osób – na każdy koncert przy-
gotowano 350 bezpłatnych wejściówek. 

Bezpłatne wejściówki 
(maksymalnie 2 na osobę) 

będą rozdawane  
w Domku Miedziorytnika,  

vis-à-vis bazyliki św. Elżbiety. 

Najbliższe koncerty: 

21 kwietnia, czwartek  godz. 19.00  gra Nathan Laube (USA) 

28 kwietnia, czwartek  godz. 19.00  gra Arkadiusz Bialic (Kraków) 

5 maja, czwartek  godz. 19.00  gra Pavel Kohout (Czechy) 

12 maja, czwartek  godz. 19.00  gra Hanna Dys (Gdańsk) 

19 maja, czwartek  godz. 19.00  gra Stefan Kiessling (Niemcy) 

26 maja, czwartek  godz. 19.00  gra Marek Fronc (Legnica) 

2 czerwca, czwartek  godz. 19.00  gra Agnieszka Tarnawska (Poznań) 

9 czerwca, czwartek  godz. 19.00  gra Tomasz Głuchowski (Wrocław)

Szczegółowy harmonogram znaleźć można na stronie: 

www.wroclaw.pl/kultura/bezplatne-koncerty-organy-englera 

Odbudowane organy Englera w bazylice  
św. Elżbiety we Wrocławiu
We Wrocławiu dobiegła końca odbudowa zniszczonych w pożarze  
w 1976 roku organów Englera w bazylice św. Elżbiety.

W ciągu ostatnich 17 lat krasnoludki opanowały Wrocław. Dzisiaj 
jest ich już tutaj ponad tysiąc. Jako pierwszy ujawnił się Papa Kra-
snal, czyli krasnal Pomarańczowej Alternatywy. Stanął w miejscu, 
gdzie w latach 80. odbywały się studenckie happeningi. Zaraz 
po tym jak grzyby po deszczu zaczęły wyrastać na wrocławskich 
ulicach kolejne krasnale. Wnet pojawili się też poszukiwacze Kra-
snoludków – mali i duzi, tutejsi i turyści, którzy w pojedynkę lub 
w grupach szukają, liczą i fotografują krasnale. A nie jest to takie 
proste, ponieważ krasnale (jak to krasnale) są małe, zamieszkują 
różne części miasta (choć najwięcej jest ich na Starym Mieście), 
potrafią wdrapać się na latarnię, skryć za węgłem czy wleźć na 
parapet czwartego piętra. Poszukiwaczom pomagają różne 
mapy, na których zaznaczone są miejsca pobytu krasnali. Z nich 
dowiedzieć się można, że krasnala Rzeźnika Sadełko spotkamy 
na Jatkach (tam dawniej sprzedawano mięso), gdzie zobaczy-
my też krasnalową mięsną jatkę, a Więźnia Nicpotka znajdziemy 
przy starym więzieniu, gdzie z ciężką kulą u nogi odsiaduje karę. 
Wszystkie wrocławskie krasnale mają imiona (czasami nawet kil-
ka), przypisane im atrybuty (np. młotek lub kwiatek) i krasnalo-
wy charakterek (bywają życzliwe, ale też uparte, łakome i trochę 
złośliwe). 

międzynarodowy festiwal krasnoludków 
Jest to wielkie święto krasnali odbywające się zazwyczaj w drugi 
weekend września. Trzy dni radosnej, prawdziwie bajkowej i kolo-
rowej fiesty, w której uczestniczą i krasnale, i ludzie.  Festiwal roz-
poczyna Wielka Wrocławska Parada Krasnoludków, są też warsz-
taty artystyczne i zabawy oraz spektakle teatralne. Można wziąć 
udział w rodzinnej grze miejskiej oraz Krasnoludkowym Dniu 
Literatury. Krasnoludki zapraszają też do wrocławskich muzeów. 

krasnalkowe opowieści
Nową atrakcją związaną z figurkami małych mieszkańców miasta 
jest seria audiobooków o przygodach wrocławskich krasnali. Au-
torkami opowieści są Marta Miniewicz i Sonia Mozel, ilustracje 
stworzyła Malina Mituniewicz, natomiast całą serię czyta aktor 
Artur Barciś. Opowieści o wrocławskich krasnalach można posłu-
chać tutaj: https://krasnalkowe-opowiesci.podigee.io

Jeśli ktoś nie wierzy, że krasnoludki istnieją, powinien przyjechać do Wrocławia. Ale lepiej niech uważa  
– bo te przemyślne skrzaty potrafią zarazić dobrym humorem i na stałe przywiązać do miasta.

WROCłAW 
mIAStO KRASnAlI
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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 ieku, secesja XIX i XX wieku, 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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jest przeciągany linami po szynach, na specjalnie skonstru-
owanym wózku. Taki system funkcjonuje już od ponad  
150 lat w niezmienionej postaci, łącząc Elbląg, Iławę 
i Ostródę. Rejon Kanału Elbląskiego oraz tereny bezpo-
średnio do niego przyległe stanowią obszar chronionego 
krajobrazu. Oznacza to, że można tu zobaczyć i podziwiać 
setki gatunków flory i fauny. 

WIEŻA KATEDRY ŚW. MIKOŁAJA
Najbardziej rozpoznawalnym punktem miasta jest katedra 
św. mikołaja – to jeden z najstarszych obiektów sakralnych 
w Elblągu. Wysokość jego wieży wynosi 97 metrów – w se-
zonie letnim można wejść na jej taras widokowy, który za-
pewnia niezapomniany widok na całe miasto i okolice. Do-
tarcie do niego wymaga pokonania 365 schodów, dlatego 
wybierając się na wieżę, warto założyć wygodne obuwie.

MUZEUM ELBLĄSKIE
To najstarsze muzeum na Warmii i mazurach. W swoich zbio-
rach posiada około 115 tys. muzealiów. Prace wykopaliskowe 
– nadal trwające w Elblągu – sprawiają, że z każdym rokiem 
zbiory muzealne powiększają się o tysiące kolejnych przed-
miotów wykonanych z ceramiki, metalu, drewna, skóry, szkła 
czy bursztynu. Niektóre z tych znalezisk są ewenementami 
na skalę europejską, jak np. kolekcja średniowiecznych instru-
mentów muzycznych i znaków pielgrzymich, wikińskie amu-
lety i kompas słoneczny czy też bogato zdobione przedmioty 
użytku codziennego z dawnych epok. Odnalezione artefakty 
świadczą o niezwykłej historii i rozległych kontaktach han-
dlowych mieszkańców ziemi elbląskiej z wieloma regionami 
dawnej Europy. Naprawdę warto odwiedzić muzeum Arche-
ologiczno-historyczne w Elblągu!

FORMY PRZESTRZENNE W MIEŚCIE
metalowe rzeźby powstałe w latach 1965–1969, ulo-
kowane na terenie całego Elbląga i rozpoznawalne jako 
oryginalny element korelacji przestrzeni miejskiej ze sztuką 
współczesną, są bez wątpienia ważnym punktem miasta. 
„Otwarta Galeria” to kolekcja ponad 60 form przestrzen-
nych wykonanych z metalu, które na stałe wpisały się  
w miejski krajobraz. Ten wyjątkowy zbiór rzeźb to nie 
tylko fenomen w skali ogólnopolskiej, a nawet świato-
wej. Na spacer po mieście poprowadzi Was specjalnie 
przygotowana aplikacja ElBlĄG SZlAKI – wszystkie 
najciekawsze atrakcje Elbląga oraz ich historia zebrane 
w jednym miejscu.

NÓWKA-STARÓWKA
Nówka-Starówka to wyjątkowe miejsce na mapie mia-
sta. Całe Stare miasto w Elblągu zostało odrestaurowane 
w szacunku dla historycznej siatki ulic, wyglądu fasad daw-
nych kamienic. Obecnie Nówka-Starówka to ulubione miej-
sce spotkań wielu elblążan. Funkcjonujące tu restauracje, 
kawiarnie i puby oraz cyklicznie odbywające się wydarze-
nia nadają jej wyjątkowy charakter. To wszystko sprawia, 
że Nówka-Starówka jest nie tylko miejscem uwielbianym 
przez mieszkańców, ale i jedną z głównych atrakcji tury-

stycznych miasta. Wiele hoteli oraz apartamentów znajdu-
je się na Starym mieście – nasi goście mają więc wszystkie 
atrakcje w zasięgu krótkiego spaceru.

KANAŁ ELBLĄSKI
Niezwykły pod względem technicznym szlak wodny, zapro-
jektowany przez pruskiego inżyniera Georga Jacoba Steen-
ke. Oryginalność tej drogi wodnej polega na pokonywaniu 
różnicy poziomów o łącznej wysokości 100 metrów – przy 
pomocy systemu śluz i pochylni. Statek w pięciu miejscach 

elbląG 
zaprasza TurysTów

PRZYJeDŹ I ZakoCHaJ sIĘ w elBlĄGU! To PIĘkNe MIasTo ZaCHwYCI 
CIĘ NIePowTaRZalNYM klIMaTeM. PoDaRUJ soBIe akTYwNY wYPoCZYNek 

w JeDNYM Z NaJsTaRsZYCH MIasT w PolsCe.

Informacja Turystyczna 
ul. Stary Rynek 25, 82-300 Elbląg 
tel. +48 55 239 33 77
ielblag@umelblag.pl
www.turystyka.elblag.eu

 Fot.: Bartosz Rybaczewski

 Fot. UM Elblag
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Odwiedzając Kraków, można jednak odnieść wrażenie, że zieleń 
jest tu niemal wszechobecna, często wyziera nawet zza murów. 
Zwiedzając Stare Miasto, nie spodziewamy się, że za parę kroków 
wyłoni się przed nami kolejna przestrzeń miejskiej zieleni. Może 
przy najbliższej wizycie w Krakowie odkryjecie park lub ogród, 
który będzie ekscytującą niespodzianką? 

zielone enklawy w centrum miasta
Najstarszym parkiem w Krakowie są Planty, powstałe na miejscu 
dawnej fosy i murów miejskich, które okalają Stare Miasto cztero-
kilometrowym pasem zieleni niczym rama. Spacerując Plantami, 
dotrzeć możemy do najpiękniejszych miejsc historycznego Krako-
wa, oddalonych od parku o parę kroków. 

W Mieście Królów trudno nie udać się na spacer po Ogrodach 
Wawelskich. Założone za panowania króla Zygmunta I Starego 
i jego żony – królowej Bony, dopiero w 2015 roku otwarły swoje 
podwoje dla zwiedzających. Udajmy się teraz do parku pełnego 
dzikości, gdzie według legendy w znajdującym się tu kamienio-

łomie niejaki Twardowski oddawał się praktykom czarnej magii, 
pragnąc wynaleźć kamień filozoficzny. Górujący nad dzielnicą 
Podgórze od 1896 roku park im. Wojciecha Bednarskiego to 
wyjątkowe miejsce – natura wydaje się tu nie znać ograniczeń, 
chociaż przecież znajdujemy się nadal w jednej z centralnych 
dzielnic miasta.

a może do lasu?
Każdego, kto ma ochotę na dalsze odkrywanie miejsc nieujarz-
mionych, zapraszamy do największego terenu zielonego w gra-
nicach miasta – Lasu Wolskiego, gdzie można wspiąć się na jeden 
z kopców. Warto tam również odwiedzić zamek w Przegorza-
łach, z tarasu którego rozpościera się malowniczy widok na Wi-
słę, ogród zoologiczny, Skały Panieńskie.

Może więc jako dalszą trasę wędrówki obrać Bulwary Wiślane? 
Kontrast dla lasku stanowią Błonia – olbrzymia łąka o powierzch-
ni 48 hektarów, zaledwie 15 minut spacerem od Rynku Głów-
nego!

Zieleń z widokiem na 
KRAKÓW

Kraków zachwyca bogactwem oryginalnych i pięknych budowli 
reprezentujących wszystkie style architektoniczne, niepowtarzalną atmosferą Starego miasta, 

dawnej dzielnicy żydowskiej Kazimierz i Podgórza. 
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parowozów czar
Wolsztyn – atrakcyjne krajobrazowo i kulturowo, malowniczo położone 
między jeziorami miasto ma czym przyciągnąć turystów. Magnesem jest tu 
przede wszystkim unikatowa wolsztyńska Parowozownia, która w tym roku 
obchodzi swoje 115-lecie. Coroczna parada parowozów ściąga w weekend 
majowy do Wolsztyna rzesze wielbicieli starych kolei z całego świata. Nic 
dziwnego – Instytucja Kultury Parowozownia Wolsztyn to ostatnie takie miej-
sce na mapie, w którym lokomotywy parowe nieprzerwanie wykorzystywane 
są w ruchu pasażerskim i gdzie niemal codziennie zobaczyć można parowóz 
„pod parą”, pracujący dokładnie tak, jak kilkadziesiąt lat temu. Aktualny roz-
kład jazdy pociągów prowadzonych przez wolsztyński parowóz znaleźć moż-
na na stronie: https://www.parowozowniawolsztyn.pl/rozklad-jazdy/ 

miasto pełne kultury
W mieście można odwiedzić muzea: noblisty Roberta Kocha, rzeźbiarza Mar-
cina Rożka oraz Skansen Budownictwa Ludowego Zachodniej Wielkopolski 
(więcej informacji na stronie: https://muzea-wolsztyn.com.pl).  Warto także 

rozejrzeć się nieco dalej – w okolicy Wolsztyna znajduje się 
pocysterski zespół klasztorny w Obrze, neobarokowy pałac 
we Wroniawach czy Kolejowa Izba Pamięci „Stacja Świętno” 
z małym muzeum pamiątek kolejowych. Aktywnie działają 
tu instytucje kultury i zespoły artystyczne, odbywają się pikni-
ki i festiwale muzyczne. Jednym słowem – kultura w mieście 
i gminie Wolsztyn ma się dobrze, a turyści mają w czym wybie-
rać: w czerwcu zapraszamy na Festiwal Folkloru, w lipcu – na 
Dni Jezior Wolsztyńskich z wieczorną paradą łodzi, sierpień to 
miesiąc muzyki – odbywa się wtedy Festiwal Czyste Country 
oraz Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameral-
nej, a podsumowaniem lata jest wrześniowy Festyn Jesienny.

a może relaks nad wodą?
Miasto i gmina Wolsztyn to tereny chętnie odwiedzane przez 
turystów także z powodu ich walorów przyrodniczych i krajo-
brazowych. Lasy, jeziora, kanały Obry i urokliwa rzeka Dojca, 
pomnikowe aleje drzew i zabytkowe pałacowe parki przycią-
gają do wolsztyńskiego regionu tych, którzy cenią ciszę i wy-
poczynek na łonie natury.

Pamiętaj, Wolsztyn – warty odkrycia! 

biuro promocji i turystyki urzędu miejskiego w wolsztynie 
ul. Doktora Kocha 12a, 64-200 Wolsztyn, www.wolsztyn.pl

tel.: 68 347 31 04 / e-mail: biuropromocji@wolsztyn.pl
pl-pl.facebook.com/gciwolsztyn

GMINA WOLSZTYN
Pod chmurką, nad wodą czy pod parą?...

leżąca na zachodniej granicy 
województwa Gmina wolsztyn 
stanowi doskonałą wizytówkę 
wielkopolski. Turystów z kraju 

i zagranicy wita hasłem 
„wolsztyn pełną parą” 

i gwizdem parowozów, ale to nie 
wszystko, czym może się 
pochwalić.  zapraszamy 

na wypoczynek 
do Gminy wolsztyn 

– warto ją odkryć!
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Muzeum Regionalne – Muzeum Marcina Rożka 
fot. arch. Muzeum Wolsztyn

Wolsztyn – Promenada im. Klemensa Modlińskiego 
fot. Go Foto Studio

Skansen Budownictwa Ludowego Zachodniej Wielkopolski 
fot. Albin Marciniak

Wolsztyńskie rejsy statkiem „Ustronie” 
fot. Stowarzyszenie h2ofot Albin Marciniak62 63MAGAZYN ŚWIAT PODRÓŻE I KULTURA 



Dawny gród Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego, który za cza-
sów panowania obu władców pełnił funkcję stolicy kraju, pełen jest tajemnic 
i mrożących krew w żyłach historii. Podczas naszych spacerów zaglądamy do 
zakątków zwykle niedostępnych dla turystów, przekazujemy też porządną 
dawkę wiedzy o miejscach leżących na popularnym szlaku turystycznym. 
Udział w spacerach jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszych zapisów.

Miejsce spotkania z przewodnikiem: Stary Rynek przy ławeczce druha Wa-
cława Milke – godz. 1200

harmonogram:
  18 czerwca 2022 – Szlak Gotyku Ceglanego
  26 czerwca 2022 – Płockie pomniki 
  3 lipca 2022 – Ignacy Łukasiewicz i X wieków Płocka  
  10 lipca 2022 – Wystawa art déco  i Galeria płocczan XX wieku

  16 lipca 2022 – Średniowieczny Płock
  23 lipca 2022 – Dzielnica żydowska 

 i Muzeum Żydów Mazowieckich
  7 sierpnia 2022 – Śladami Władysława 

 Broniewskiego w Płocku
  13 sierpnia 2022 – Znane Płocczanki. Płocka HERstoria 
  21 sierpnia – Miasto Bohater.  Obrona Płocka 1920 roku

płock na rowery!
To akcja organizowana przez Płocką Lokalną Organizację 
Turystyczną, skierowana do fanów dwóch kółek, reali-
zowana w wakacyjne weekendy. Zapraszamy wielbicieli 
aktywnego wypoczynku i rowerowych zapaleńców. Nasi 
przewodnicy pokażą okolice Płocka z perspektywy szla-
ków rowerowych, przybliżą historię miejsc leżących na 
trasie rajdu i pokażą miejsca, w których poczuć można 
autentyczny kontakt z przyrodą. Z nami przekonasz się, 
że Mazowsze wcale nie jest takie płaskie, jak się wydaje. 
Zapraszamy do przeżycia rowerowej przygody z Płocką 
Lokalną Organizacją Turystyczną podczas trzech waka-
cyjnych rajdów rowerowych:

  25 czerwca 2022 – Brudzeński Park Krajobrazowy
  30 lipca 2022 – Gostyńsko-Włocławski 

 Park Krajobrazowy 
  27 sierpnia 2022 – Nadwiślański Szlak Rowerowy 

Szczegóły na www.turystykaplock.eu lub fb plockalot

muzyczne czwartki na płockieJ starówce 
Również w tym roku Płocka LOT ożywi płocką starów-
kę koncertami organizowanymi w wybrane wakacyjne 
czwartki. Do wyboru piosenki i melodie z różnych za-
kątków świata – np. Japonii i Ameryki Łacińskiej, odkry-
wane na nowo tradycyjne melodie żydowskie, a przede 
wszystkim przegląd najpopularniejszych szlagierów – za-
równo polskich, jak  i z najpopularniejszych zagranicz-

nych filmów i musicali. Zapraszamy wielbicieli muzyki na 
żywo zawsze o godzinie 1800 na Stary Rynek na wspólne 
uczty muzyczne.

harmonogram koncertów:
  30 czerwca 2022 – Tango – ulice miast
  7 lipca 2022 – Muzyczna podróż do Kraju Kwitnącej Wiśni
  14 lipca 2022 – Tourklezz
  21 lipca 2022 – Filmowo & musicalowo
  4 sierpnia 2022 – PRLove
  18 sierpnia 2022 – Festa latina 
  25 sierpnia 2022 – Muzyczne love story

 

JAK WAKAcJe, 
 tO tylKO W PŁOcKU!

Jak co roku zapraszamy do 
odkrywania uroków Płocka 

w ramach wakacyjnych 
spacerów pod hasłem 
„Odkryj z nami Płock”. 

Przy dźwiękach muzyki, 
na dwóch kółkach czy 

w trakcie spacerów 
odkryjecie najpiękniejsze 

zakątki tej turystycznej 
stolicy Mazowsza.

katarzyna choJnow
ska

64 MAGAZYN ŚWIAT PODRÓŻE I KULTURA  65#Ilikepoland

s P a c e r e M   P o . . .

 Fot.: Katarzyna Chojnowska  Fot.: Katarzyna Chojnowska  Fot.: Katarzyna Chojnowska

 F
ot

.: 
ar

ch
iw

um
 U

rz
ęd

u 
M

ia
st

a 
Pł

oc
ka

 Fot.: Katarzyna Chojnowska



Otwarte w 2018 roku na terenie zabytkowego Centrum 
Praskiego Koneser Muzeum Polskiej Wódki to wyjątko-
we miejsce na mapie Warszawy. W niespotykany nigdzie 
indziej sposób przybliża historię narodowego trunku, 
opowiada o jego miejscu w polskiej historii, kulturze  
i tradycji, przełamuje stereotypy. A pod koniec zwiedza-
nia świeżo zdobytą wiedzę można przetestować w prak-
tyce – w trakcie degustacji Polskiej Wódki lub podczas 
warsztatów, których ofertę Muzeum ciągle poszerza.

warsztatowy zawrót głowy
Można powiedzieć, że przerwę spowodowaną pandemią 
Muzeum Polskiej Wódki wykorzystało w 100%. Stworzo-
no nowe aranżacje wnętrz, opracowano wielojęzyczne 
audio-przewodniki, powstały interaktywne sale degusta-
cyjne. I co najważniejsze, powołano do życia Akademię 
Polskiej Wódki – program edukacyjny skoncentrowany na 
promocji Polskiej Wódki. To właśnie dzięki temu goście 
Muzeum mogą wziąć udział w inspirujących warszta-
tach: nalewkowych, koktajlowych, warsztatach z toa-
stów czy foodpairingu. 

I tak zajęcia zatytułowane „Historia Polskiej Wódki w to-
astach” pozwolą rozwinąć sztukę wznoszenia toastów, 
przydatną w każdej sytuacji. Technikę przygotowania 
tradycyjnych polskich infuzji (ale też nowe triki z naj-
modniejszych barów) poznacie w trakcie spotkania 
z ekipą barmanów z Vodka Academy Bar. To też oka-
zja do popróbowania wyjątkowych infuzji i opracowa-
nia własnych przepisów. Z kolei warsztaty z tworzenia 
koktajli dają praktyczne umiejętności, którymi możecie 
zabłysnąć na własnym przyjęciu. Nauczycie się tu kre-
atywnego łączenia różnych smaków, pod okiem pro-
fesjonalisty samodzielnie przygotujecie efektownie wy-

glądające koktajle, a przy okazji zdobędziecie podstawy 
barmańskiego rzemiosła.

z czym łączyć wódkę
Ale na tym nie koniec. Polska Wódka i nowoczesna polska 
kuchnia? Oczywiście! Nowe w ofercie Muzeum warszta-
ty foodpairingowe to nie tylko garść sztuki i łyk dobrej zaba-
wy, ale również szczypta nauki. Tu poznacie tajniki łączenia 
różnych smaków w teorii i praktyce. Posmakujecie Polskiej 
Wódki w trzech odsłonach wraz z trzema doskonale dobra-
nymi do niej przekąskami stworzonymi przez mistrza kuch-
ni Tomka Dąbrowskiego z Fermentu Praskiego. A na koniec 
coś specjalnego – rozszerzone warsztaty foodpairingowe 
wzbogacone o czwartą parę: ekskluzywną wódkę typu 
Single Estate oraz dedykowaną przekąskę, która zaskoczy 
niejednego smakosza. 

***
Akademia Polskiej Wódki w Muzeum Polskiej Wódki ofe-
ruje również moduły szkoleniowe i warsztaty skierowane 
do konsumentów i przedstawicieli branży, w szczególno-
ści barmanów, managerów oraz właścicieli barów. Uwa-
ga! Warsztaty foodpairingowe można zamówić najpóź-
niej na trzy dni przed terminem. Oferta przeznaczona jest 
wyłącznie dla osób pełnoletnich i nie obejmuje zwiedza-
nia wystawy Muzeum Polskiej Wódki. 

Zwiedzaj, smakuj, 
ucz się!

Czy o polskiej wódce można się czegoś nauczyć? Oczywiście! 
Wystarczy wstąpić do muzeum Polskiej Wódki – jedynego takiego miejsca w Polsce, 

a może i na całej planecie... mnóstwo ciekawych faktów, piękne wnętrza, degustacje, 
no i oczywiście warsztaty, w których każdy smakosz trunku 

powinien wziąć udział. Naprawdę warto!

Plac Konesera 1, 03-736 Warszawa
tel. 48 (22) 419 31 50

e-mail: recepcja@pvm.pl
Godziny otwarcia:

poniedziałek – nieczynne, wtorek – czwartek: 1200 – 2000

piątek – sobota: 1200 – 2100, niedziela: 1200 – 2000

www.muzeumpolskiejwodki.pl
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Od zainicjowania I edycji, czyli od 2007 roku, konkurs cieszy 
się niesłabnącą popularnością. W czternastu edycjach udział 
wzięło blisko 1600 producentów, z czego ponad 200 otrzy-
mało najwyższe wyróżnienie – Laur Marszałka Wojewódz-
twa Mazowieckiego.

Konkurs skierowany jest zarówno do firm komercyjnych, 
jak i podmiotów i organizacji wytwarzających żywność na 
mniejszą skalę, tj. kół gospodyń wiejskich, stowarzyszeń, go-
spodarstw agroturystycznych czy ekologicznych oraz osób  
fizycznych. Warunkiem jest udowodnienie swojej działalności 
certyfikatami, dyplomami lub innymi dokumentami potwier-
dzającymi prezentację produktu na targach, jarmarkach, wy-
stawach i innych wydarzeniach promujących żywność trady-
cyjną i lokalną. Zgłoszony produkt powinien być powtarzalny, 
aby można było go promować przy innych okazjach.

Producenci oceniani są w dwóch kategoriach: przedsiębior-
cy oraz producenci indywidualni. Rywalizacja odbywa się 
w ośmiu kategoriach: wyroby piekarnicze, wyroby cukierni-
cze, przetwory mięsne i produkty pochodzenia zwierzęcego, 

ryby i przetwory rybne, przetwory owocowe i warzywne, 
produkty mleczarskie, miody oraz napoje (alkoholowe i bez-
alkoholowe).

Podczas oceny jury zwraca uwagę nie tylko na wysoką 
jakość zgłoszonego produktu, jego walory estetyczne, 
smakowe i zapachowe, ale także na połączenie tradycji 
mazowieckiej kuchni z oryginalnością jego przygotowania 
i zaprezentowania. 

Zgłoszenia do tegorocznej edycji konkursu przyjmowane są do 
31 marca br. Wypełniony formularz należy przesłać na adres: 

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego 

w Warszawie, ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa
bądź pocztą elektroniczną na adres: 

wydzialrolnictwa@mazovia.pl

Dokumenty i szczegółowe informacje dostępne są na stronie:
www.mazovia.pl.

XV edycja konkursu o laur marszałka województwa mazowieckiego skierowana jest do produ-
centów żywności z mazowsza. Jego celem jest odnalezienie i nagrodzenie wytwórców trady-
cyjnej, regionalnej żywności. pasjonatów, którzy kultywują i popularyzują mazowieckie tradycje 
kulinarne.

Zachęcam producentów do zgłaszania swoich wyrobów do XV edycji konkursu o Laur 

Marszałka Województwa Mazowieckiego. To wyróżnienie potwierdza, że nagrodzony 

produkt jest wysokiej jakości. Właśnie takich smakołyków najczęściej szukają konsumenci.  

Polędwiczka Królewska Dojrzewająca
Produkt otrzymał Laur w kategorii „przetwory mięsne„ i produkty pochodzenia zwierzęcego. Wyrób za-
chwyca aromatem i smakiem uzyskiwanym dzięki starannemu doborowi surowca oraz oryginalnej recep-
turze. Polędwiczkę wytwarzają Zakłady Mięsne Somianka. Przedsiębiorstwo to rodzinna firma przez lata 
pielęgnująca niezmienne wartości oparte na jakości i tradycyjnym smaku oferowanych wędlin.  

Zakłady Mięsne Somianka, www.zakladymiesne-somianka.pl

Borówka Amerykańska Konfitura z Kwiatem Lawendy
Wyróżniona w konkursie konfitura jest produktem niskosłodzonym, bez sztucznych dodatków. W skład 
przetworu wchodzą tylko owoce borówki, cukier, pektyny jabłkowe i kwiat lawendy. Firma Zielono Mi 
Agnieszka Jarosińska, wytwarzająca konfiturę, ma w swojej ofercie więcej produktów z borówki. Poza kon-
fiturą znaleźć tu można także sok z borówki oraz grzaniec bezalkoholowy, również z borówki.  

Zielono Mi Agnieszka Jarosińska, www.przetworyzborowki.pl 

Syrop buraczany z Iłowa
Oczyszczone i obrane buraki gotuje się pod przykryciem przez około 5 godzin, aż zrobią się miękkie. Po 
ugotowaniu buraki należy rozdrobnić i wycisnąć na prasie śrubowej. Wyciśnięty sok jest gotowany w miedzia-
nym kotle przez 10–12 godzin, do uzyskania syropu. Należy pamiętać o częstym mieszaniu. Syrop do kon-
kursu został zgłoszony przez Gospodarstwo „Pod Jastrzębcem”. Właściciel, Andrzej Ciołkowski, specjalizuje 
się również w wytwarzaniu powideł olenderskich, ściśle powiązanych z terenem, na którym usytuowane jest 
gospodarstwo. 

Gospodarstwo „Pod Jastrzębcem”, https://pl-pl.facebook.com/PodJastrzebcem/ 

Witamina Ducha Olej Rzepakowy tłoczony na zimno
Produkt uzyskany ze świeżo tłoczonych małymi partiami nasion rzepaku. Tłoczenie przebiega w temperatu-
rze 35 stopni Celsjusza. Olej pozostaje nierafinowany i nieoczyszczony, dzięki czemu zachowuje wszystkie 
naturalne i cenne właściwości. Stowarzyszenie „Witamina Ducha”, które wytwarza olej, powstało stosunko-
wo niedawno, ale tworzą go miłośnicy wsi i zdrowych produktów pochodzących z pól i ogrodów. 

Stowarzyszenie „Witamina Ducha”, www.sklep.witaminaducha.pl 

HARCERZ – ser owczy dojrzewający
Ser Harcerz, otulony liśćmi pokrzyw, wytwarzany jest w Śródborskiej Manufakturze Serów. Gospodarstwo 
specjalizuje się w hodowli owiec, z których mleka produkuje sery i jogurty owcze. Owce skarmiane są tylko 
naturalnymi paszami, a sery świeże oraz dojrzewające wytwarzane są ręcznie. Poza Harcerzem, na uwagę 
zasługuje także Elegancik, ser dojrzewający w czarnej, eleganckiej powłoce serowarskiej. 

Śródborska Manufaktura Serów, 
https://www.facebook.com/śródborska-manufaktura-serów-270609510224421 

Miód Pitny „Trójniak Urzecki”
Wyróżniony miód pochodzi z pięknego i malowniczego terenu etnograficznego – Urzecza. Miejsce bogate 
jest w rośliny miododajne różnych gatunków, które nadają miodowi niepowtarzalny i unikatowy smak. 
Stowarzyszenie „Miodowe Urzecze” nie tylko wytwarza miód. Propaguje także wiedzę o pszczelarstwie 
poprzez warsztaty dla dzieci czy udział w lokalnych piknikach i jarmarkach. 

Stowarzyszenie „Miodowe Urzecze”, 
https://m.facebook.com/Stowarzyszenie-Miodowe-Urzecze-110961267835405/

KONKURS O LAUR MARSZAŁKA 
WojeWództWa MazoWiecKiego
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Małopolska kuchnią stoi – różnorodną i z tradycjami. Miesza-
ją się w niej smakowicie kuchnie żydowska, austriacka, nie-
miecka, czeska i węgierska. Swój mocny głos mają obyczaje 
pasterskie, które zrodziły oscypka czy bryndzę, a także folklor 
miejskich piekarzy i wiejskich rzeźników. Pod małopolskim nie-
bem pachnie suchą krakowską, chlebem prądnickim, kapustą 
mocno kiszoną i śliwowicą. To nie gdzieś na świecie, ale pod 
Wawelem zrodził się pierwszy hamburger, to w pałacu Lubo-
mirskich w Wiśniczu kuchmistrz Stanisław Czerniecki dopra-
cowywał receptury polskiego rosołu.

hamburger z polskimi korzeniami
Do dziś w Krakowie nie wiadomo, kto wykradł przepis na tę 
prababkę hamburgera. A jest nią serwowana obecnie zarów-

no w najlepszych restauracjach, jak i w streetowych przycze-
pach maczanka krakowska. Przekrojona bułka, polana sosem 
spod mięsa, nadziana płatem pieczonego schabu z kminkiem 
jak nic przypomina najpopularniejszy fast food świata. Tyle że 
fast foodem nie jest, a czystą poezją. Można ją zjeść w wersji 
kanonicznej, jak i zdekonstruowanej, na przykład z bundzem 
i moskolem. Tak, z moskolem, bo w Małopolsce stawia się 
na smaki lokalne, odświeża przepisy historyczne i serwuje po-
trawy w myśl najnowszych mód i trendów. Tak więc swoje 
zaszczytne miejsce ma pod małopolskim niebem wciąż obwa-
rzanek – jedyny wypiek na świecie, który przed wsadzeniem 
do pieca należy sparzyć wrzątkiem. Piekarze, którzy na mocy 
przywileju mogli go kiedyś sprzedawać, należeli do elity mia-
sta. Był on ulubioną przekąską królowej Jadwigi i ratunkiem 

małopolska od kuchni
myli się ten, kto myśli, że małopolska to tylko oscypki i sernik krakowski. 

mamy tu świetne ryby, dziczyznę i genialny rosół – potrawy, które nadal przygotowuje  
się według sięgających średniowiecza receptur.

rycerzy, którzy posilali się nim przed bitwą pod Grunwaldem. O jego randze 
świadczą nie tylko liczne uchwały i przywileje, ale i słowa Józefa Piłsudskiego, 
który dostrzegł w nim metaforę kraju. Nie mógł mieć krakowski wypiek lepszej 
reklamy niż porównanie marszałka: „Polska jest jak obwarzanek, to, co warto-
ściowe, jest na brzegu, a w środku dziura”.

nie spróbować rosołu to grzech
To, co wartościowe w Małopolsce, to bez dwóch zdań jedzenie. Jego bogactwo 
i smak. Choćby taka krakowska, której kilkutygodniowy proces dojrzewania wo-
łowo-wieprzowego mięsa w zimnie i wilgoci oraz staranne suszenie stworzyły 
markę, której zazdroszczą w Wiedniu, Nowym Jorku czy Berlinie. Podobnie z li-
siecką, czernichowską, sądecką czy podhalańską. Najlepsze smaki polskiej wsi. 

Kto kiełbasy nie je, może żałować, ale ten, kto rosołu odmówi, to zgrzeszy. 
W Dolinie Raby gotuje się go według receptur ze słynnej książki Compendium 
Ferculorum, którą napisał Stanisław Czerniecki niemal 340 lat temu. Nie żało-
wał do niego ani kopru, ni pietruszki czy czosnku, dodawał mięsiwo, ptactwo 
i przyprawy korzenne, by smak wydobyć jak najlepszy. Dbał o produkt naj-
wyższej jakości, a tych w Małopolsce nie brakuje. Bo to właśnie tutaj rosną 
najlepsze jabłka, śliwki, grusze, tu jeździ się po słodkie miody, jak i kwaśną 
kapustę. Tę uchodzącą za najlepszą od wieków wyrabia się w charsznickich 
gospodarstwach. Mieszkańcy wioski mówią na nią „zielone złoto” i pilnie 
strzegą, by w procesie kiszenia wszystko było po bożemu, jak kiedyś. Dlatego 
niezmiennie dodaje się do niej jedynie marchewkę, nasiona kopru, gałązki wi-
śni i dębu, ziarna pieprzu, liście chrzanu, jagody jałowca i jabłka winne. I tak 
jest od średniowiecza. Podobnie zacnym rodowodem może pochwalić się karp 
zatorski czy pstrąg ojcowski, które to rybki najlepiej podlać małopolskim trun-
kiem. Choćby słynną śliwowicą łącką, zwaną krasilicą. Termin ten utworzono 
od słynnego powiedzenia: „Daje krzepę, krasi lica nasza Łącka Śliwowica”. Tak 
więc na zdrowie!

Więcej kulinarnych inspiracji na visitmalopolska.pl 
oraz w aplikacji VisitMałopolska.

 Projekt sfinansowano z budżetu Województwa Małopolskiego.
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mazurskie ślimaki
Historycznie ten region stanowił prawdziwy tygiel kulturowy. To 
tutaj, w krainie dawnego Oberlandu, łączyły się i mieszały wpły-
wy polskie, niemieckie i litewskie. Widać to nie tylko w trady-
cjach i wyznaniach religijnych, ale również w kuchni. Od zawsze 
Warmiacy i Mazurzy potrafili wykorzystać to, co dawały im oko-
liczne jeziora i lasy. Dlatego tutejsze potrawy opierają się w du-
żej mierze na świeżych rybach, ziołach czy owocach leśnych. 
Słynna jest też lokalna gęsina i ręcznie robione sery. Najbardziej 
zaskoczą Cię pewnie w kuchni Mazur Zachodnich ślimaki! Te po-
wracają po latach na tutejsze stoły, a wiemy, że dawniej gościły 
tu zarówno na biskupich dworach, jak i w biednych chłopskich 
chatach.

A skąd dziś na tych ziemiach moda na ślimaki? To Grzegorz Skal-
mowski, zwany Panem Ślimakiem, przypomniał o nich, tworząc 

pierwsze hodowle ślimaków i wyczarowując z nich nie-
codzienne dania. Ujęły mnie ślimaki po burgundzku, na 
maśle pasłęckim, ale ciekawe też są snajki, czyli ślimaki 
w boczku. Gorąco Wam je polecam w Bistro Ślimaka 
w Pasłęku.

szlakiem lokalnych przysmaków
Tak ciekawa kuchnia musiała doczekać się swojego 
szlaku i oto w 2021 roku powstał szlak kulinarny Ma-
zury Zachodnie od Kuchni. Skupia restauracje, ale też 
ciekawe miejscówki na mapie regionu, gdzie odkryjecie 
często zapomniane już smaki. Zaznacie tu radości kosz-
towania specjałów kuchni staropolskiej, mazurskiej, 
pruskiej, warmińskiej, niemieckiej, litewskiej, ukraiń-
skiej, a nawet holenderskiej. 

Gołąbki mazurskie z gęsiną czy tradycyjnie przyrządzo-
na czarnina to sztandarowe dania serwowane w Re-
stauracji z Zielonym Piecem w Olsztynku. Krótka sezo-
nowa karta menu w Młynie pod Mariaszkiem oczaruje 
najbardziej wymagających smakoszy i poszukiwaczy 
lokalnych smaków.  Smacznego sandacza podano nam 
natomiast w klimatycznej Tawernie Żeglarskiej „Pod 
Omegą” w Iławie. Cały bogaty talerz swojskich, lokal-
nych specjałów, z babką ziemniaczaną na czele, zjedli-
śmy w cudnym Starym Tartaku w Iławie. 

Kuchni roślinnej mogliśmy spróbować natomiast 
w ślicznym otoczeniu domu gościnnego Stara Szkoła 
w Wysokiej Wsi. Tylu kwiatów nigdy jeszcze nie jadłam. 
Tutaj poszerzają się horyzonty na nowe możliwości ku-
linarne. Dawniej dzika kuchnia lasu z ziołami, kwiatami 

czy owocami była kuchnią głodu, dziś to kuchnia wy-
boru. Stanowi ciekawą alternatywę dla treściwej i sycą-
cej kuchni ziemniaczano-mięsnej.

zwiedzanie w rytmie slow
Bogata jest również oferta turystyczna tego regionu – 
dla wodniaków, rowerzystów czy miłośników zamków. 
Prawdziwym królem regionu jest oczywiście Kanał El-
bląski – jedyny taki na świecie, stworzony przez geniu-
sza. Dziś fascynuje turystów, zwłaszcza gdy płynie się 
statkiem po... trawie! Nawet większe miasta, jak Ostró-
da czy Iława, czarują tutaj spokojną atmosferą, nie 
mówiąc o maleńkich miejscowościach, takich jak Stare 
Jabłonki, Wysoka Wieś, Glaznoty, gdzie samoczynnie 
włącza się zwiedzanie w rytmie slow. 

Spacery, spływy, przejażdżki rowerowe, no i zwyczajnie 
plażowanie to naturalne czynności, jakimi możecie roz-
koszować się na Mazurach Zachodnich. Najlepiej, gdy 
towarzyszą temu degustacje lokalnych potraw, przy-
gotowanych z dbałością i pietyzmem, z najlepszych, 
lokalnych produktów. Jest tutaj ku temu sporo okazji, 
bo szlak podpowiada wiele wartych uwagi restaura-
cji, w których spędzanie czasu to czysta przyjemność 
i uczta dla podniebienia!

Artykuł zrealizowano na zlecenie 
Zachodniomazurskiej Lokalnej  Organizacji Turystycznej 

współfinansowano ze środków Samorządu
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

APEtyt nA  MAZURY
 ZAchODNIe

Mazury Zachodnie, 

tu poczujesz zew kameralnego relaksu 

na styku lądu i wody. Odkryj region, 

który wyciszy Cię swym spokojem,  

a także zachwyci Twoje podniebienie  

różnorodnymi lokalnymi smakami.

Daj się porwać w kulinarną podróż 

po Mazurach Zachodnich 

i podążaj z nami 

szlakiem kulinarnym.

anna piernikarczyk

72 MAGAZYN ŚWIAT PODRÓŻE I KULTURA  73#Ilikepoland

P o d r Ó Ż e   z e   s M a k i e M



 

dawno minęły czasy, kiedy turystom wystarczały muzea regionalne 
czy zabytkowe kościoły. oczywiście pozostała grupa entuzjastów turystyki klasycznej,  

jednak chcąc nadążyć za trendami, warto zaoferować coś wyjątkowego 
i na przykład podążyć śladem dawnych fabryk i kolei, których w mazowieckiem 

jest pod dostatkiem.

Poprzemysłowe 
skarby Mazowsza

Turystyka piwna, winiarska, lecznicza, rodzinna, city  
break, agroturystyka – długo można by wymieniać nowe, 
ciekawe, mniej lub bardziej niszowe propozycje. Obecnie 
do tej listy koniecznie należy dopisać turystykę industrial-
ną, która z roku na rok zyskuje coraz szerszą grupę entu-
zjastów. Zrewitalizowane fabryki, przywrócone do życia 
kolejki wąskotorowe, muzea w dawnych obiektach prze-
mysłowych... Także Mazowsze ma się czym pochwalić 
w tej kwestii i za chwilę się o tym przekonacie!

maluchem czy ciuchcią?
Wszyscy fani motoryzacji powinni zacząć industrialne 
zwiedzanie województwa mazowieckiego od muzeów 
i obiektów poświęconych tej tematyce. Wychodząc od 
klasyki, jaką jest Muzeum Motoryzacji na Żeraniu czy 
Muzeum Polskiego Fiata, a kończąc na muzeach mo-
toryzacji w Kobyłce, Otrębusach, Nieborowie czy Pia-
stowie. Wróćmy jednak do Żerania. To miejsce znane 
wszystkim fanom pojazdów z czasów PRL, a na eks-
pozycji czeka tam na Was ponad 300 okazów! Wśród 
nich znajdziecie polskie klasyki z minionych lat, ale i za-
granicznie perełki. 

Tematyka przemysłowa od zawsze związana jest z trans-
portem. Dlatego nie można zapomnieć o kolei. Popular-
ne i używane kiedyś do codziennego transportu kolejki  
wąskotorowe dzisiaj stają się atrakcjami turystycznymi, 
które szczególnie uwielbiają najmłodsi turyści. Piase-
czyńsko-Grójecka Kolej Wąskotorowa, Kolej Wąskoto-
rowa Rogów – Rawa – Biała, Muzeum Kolejki Wąsko-
torowej w Sochaczewie, Mławska Kolej Dojazdowa czy 
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warszawska Stacja Muzeum to tylko niektóre z przykładów 
ciekawego przedstawienia tematyki kolejowej.

starych fabryk czar
Na industrialnej liście „must see” Mazowsza musi znaleźć 
się Żyrardów – Polska Stolica Lnu. Oprócz Muzeum Lniar-
stwa im. Filipa de Girarda zachował się tu w prawie nie-
zmienionym kształcie dawny układ urbanistyczny, w skład 
którego wchodzą budynki mieszkalne (osiedle domków ro-
botniczych, Familijniak, domy dyrektorskie, willa Dittricha), 
budynki użyteczności publicznej (m.in. Kantor, Resursa) 
oraz budynki samych fabryk (tzw. roszarnia, zespół fabrycz-
ny Bielnika, Stara i Nowa Przędzalnia).

Osobny fragment warto poświęcić hutom i miejscom 
z nimi związanym. Huta szkła w Trąbkach, huta żela-
za w Chlewiskach czy Muzeum Starożytnego Hutnic-
twa Mazowieckiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie 
to obiekty, które muszą się znaleźć na Waszej liście do 
odwiedzenia. W hucie w Chlewiskach oprócz wystawy 
poświęconej hutnictwu żelaza znajdziecie także bogatą 
kolekcję samochodów (ponad 40 pojazdów) oraz różno-
rodnych narzędzi.

zrób sobie pamiątkę
Znajdziecie też tu muzea – wyjątkowe i jedyne w swojej 
kategorii. Muzeum Papiernictwa w Konstancinie w dawnej 
Królewskiej Fabryce Papieru oprócz solidnej porcji wiedzy 
na temat papieru daje także możliwość stworzenia wła-
snego papieru czerpanego – to niesamowita pamiątka! 
Równie wyjątkowym obiektem jest Muzeum Gazownictwa 
w Warszawie. Używamy gazu codziennie w naszych miesz-
kaniach, ale czy zastanawialiście się kiedyś, skąd się tam 

bierze? W zespole budynków „Gazowni na Woli” z 1888 
roku na pewno się tego dowiecie!

Na koniec warto wspomnieć o galeriach figur stalowych, 
które nie są ani historyczne, ani zabytkowe, ale robią 
ogromne wrażenie fantazją, wykonaniem i skalą. Wysta-
wiane są tu rzeźby inspirowane postaciami z bajek, filmów 
science fiction, gwiazd świata muzyki, a wszystko wykona-
ne z elementów pochodzących z recyklingu złomu stalowe-
go. Znajdziecie je w Warszawie i Pruszkowie.

Wszystkie te miejsca możecie zobaczyć, podążając szlakiem 
zabytków techniki „Industrialne Mazowsze”. Poznawanie 
miast i regionów przez pryzmat przemysłowy, motoryzacyj-
ny czy transportowy to bardzo ciekawa odmiana turystyki 
i odskocznia od jej klasycznej wersji. Spróbujcie koniecznie, 
a Wasze kolejne podróże na pewno będą ciekawsze!

76 MAGAZYN ŚWIAT PODRÓŻE I KULTURA

fo
t. 

Ar
tu

r B
oc

ia
rs

ki
 –

 A
do

be
 S

to
ck

fo
t. 

To
m

ek
 O

le
nd

zk
i

odwiedź Muzeum

Polskiej Wódki



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

Wymarzony urlop to przede wszystkim odpoczynek 
od codziennych obowiązków i oderwanie się od ru-
tyny. To także szansa na przeżycie fantastycznych 
przygód. Połączenie tych dwóch elementów two-
rzy mieszankę idealną, która pozwoli odpowiednio 
się zrelaksować i przywieźć z wakacji walizkę pełną 
niesamowitych wrażeń. I nie trzeba ich szukać ko-
niecznie na chińskiej przełęczy Karakorum czy na ta-
smańskiej plaży. Zachwycające miejsca w Polsce tylko 
czekają na odkrycie. Turystyczne perełki znaleźć moż-
na w każdym regionie, a wakacje w Polsce to przepis 
na naprawdę udany urlop!

kup bilet Już teraz!
Morze, jezioro czy góry? Każde z tych miejsc ma 
niepowtarzalną atmosferę. Niezależnie od kierunku, 
który wybierzemy, warto na początek sprawdzić, jak 
najszybciej i najsprawniej tam dojedziemy. Tym bar-

dziej że przewoźników, którzy oferują wakacyjne tra-
sy, jest coraz więcej. Tym, który bezpiecznie zawiezie 
nas w każde z naszych ulubionych miejsc, jest PKS 
Polonus. Przewoźnik wprowadził długookresową 
sprzedaż na wielu swoich trasach, zatem bilety moż-
na kupować już teraz. Więcej informacji o nowych 
kierunkach znajdziecie na www.pkspolonus.pl. Na 
stronie internetowej istnieje także możliwość nabycia 
i rezerwacji biletów.

morze czy mazury?
Wakacyjne kierunki przewoźnika, które cieszą się 
ogromnym zainteresowaniem, to tradycyjnie trasy nad-
morskie do Krynicy Morskiej, Stegny, Kątów Rybackich, 
Jantaru czy Mikoszewa, ale wśród klientów Polonusa 
są również miłośnicy gór – ci korzystają z przewo-
zów na trasie do Kudowy-Zdroju, Krynicy-Zdroju lub 
Zakopanego. Najbardziej rozwinięta siatka połączeń 

obejmuje województwo warmińsko-mazurskie, któ-
re niezmiennie zachwyca i do którego pasażerowie 
z chęcią wracają. Z PKS Polonus pojedziecie do Giżycka, 
Mikołajek, Rucianego-Nidy, Ukty, Mrągowa i Olsztyna. 
Dużym zainteresowaniem cieszą się też miejscowości 
uzdrowiskowe – kuracjusze podróżują z przewoźni-
kiem do Ciechocinka, Inowrocławia czy Buska-Zdroju. 
No i wreszcie city breaki – nie ma lepszego wyjazdu niż 
weekend (i nie tylko) spędzony w którymś z pięknych 
polskich miast, do których dowiezie Was oczywiście Po-
lonus. Wrocław, Płock, Kraków czy Toruń… za każdym 
razem odkryjecie w nich coś nowego i fascynującego. 
Wybór jest olbrzymi – ale i tak najważniejsze jest, by 
czas urlopu spędzić szczęśliwie i bezpiecznie.

O to ostatnie przewoźnik dba kompleksowo. Nowo-
czesne, klimatyzowane autobusy, prowadzone przez 
wykwalifikowanych kierowców zapewniają wygodę 
i komfort przejazdu. Przewoźnik na każdym etapie 
podróży zabiega, by pasażerowie czuli, że otoczono 
ich pełną opieką, począwszy od zakupu biletu aż po 
pierwszy krok w miejscu docelowym, zrobiony tuż po 
wyjściu z autobusu.

By planowanie podróży było jeszcze łatwiejsze 
i szybsze, zachęcamy Was do odwiedzenia strony  
www.dworzeconline.pl, gdzie w jednym miejscu 
znajdziecie ofertę wielu przewoźników, w tym bilety 
na przejazdy z Polonusem. 
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ROWEROWE ŚLĄSKIE
zabierz dzieci na rowerową wycieczkę po woj. śląskim. nieważne, czy dopiero zaczynacie  

swoją rowerową przygodę, czy jeździcie od lat. wśród 27 propozycji coś dla siebie znajdą 

i początkujący, i wytrawni rowerzyści. a po przejechaniu tras dzieciaki uzupełnią dzienniczek rowerzysty, 

by wspomnienia z wyprawy zostały z wami na dłużej. 

rowerowe śląskie to:

 27 tras wraz z mapami i śladami GPS

 atrakcje turystyczne na trasie i w okolicy

 informacje praktyczne 

 parkingi, place zabaw, kawiarnie

 porady i ciekawostki.

przewodnik rowerowe śląskie 

i dzienniczek rowerzysty (nie tylko) śląskie 

kupisz na www.podrozehani.pl/sklep. Polecamy!

Zazwyczaj przełom roku jest doskonałym momentem na podsumowanie 

i na refleksję. Zatrzymujemy się, aby ocenić bieżącą sytuację, ale też nieco 

zwolnić. Mając za sobą pierwszą połowę 2022 roku, wraz z  kolejnymi 

poluzowaniami pandemicznych obostrzeń, warto rozejrzeć się wśród 

nowych trendów w  ubezpieczeniach turystycznych i  poczuć się 

bezpiecznie. 

Na wypadek koronawirusa
Nasza ochrona ubezpieczeniowa z COVID-19 w zakresie szybko okazała 

się strzałem w  dziesiątkę. I  to zarówno przy ubezpieczeniach kosztów 

rezygnacji z  wyjazdu, jak i  kosztów leczenia. W  przypadku konieczności 

rezygnacji z  planowanej podróży posiadaczom polisy HanseMerkur 

z  kosztami rezygnacji wystarczy okazanie pozytywnego wyniku testu 

(zarówno PCR, jak i  antygenowego). Natomiast nasze ubezpieczenie 

kosztów leczenia zapewnia leczenie na COVID-19 do pełnej sumy 

ubezpieczenia. Tutaj szczególną uwagę warto zwrócić na wariant  

Premium, w  którym koszty leczenia nie mają żadnego limitu. Ponadto 

można wykupić dodatkowe ubezpieczenie Koronawirus rozszerzenie, 

które daje ochronę również w  przypadku izolacji i  kwarantanny bez 

zachorowania, zarówno przed podróżą, jak i w jej trakcie. Jest to swoiste 

zabezpieczenie finansowe przed dodatkowymi kosztami (zakwaterowanie 

i  wyżywienie na czas kwarantanny oraz transport powrotny). Jeśli do 

zdarzenia (izolacji względnie kwarantanny) dojdzie w  pierwszej połowie 

urlopu, to zwrócimy 100% wartości wyjazdu. Cały czas należy mieć na 

uwadze różne warunki sanitarne i  restrykcje pandemiczne w  krajach 

docelowych. Jesteśmy przekonani, że obecnie zapewniamy optymalną 

ochronę ubezpieczeniową zagranicznych podróży w czasie pandemii.

Ubezpieczenia na trudne czasy
Warunki do podróżowania nadal są dalekie od idealnych. Śledząc 

aktualne wiadomości, trudno nie obawiać się, co przyniesie jutro i  jak 

dynamicznie zmieniająca się sytuacja na świecie wpłynie na nasze życie, 

plany i marzenia. Nic więc dziwnego, że potrzeba posiadania adekwatnej 

ochrony ubezpieczeniowej jest dużo wyższa niż przed pandemią. 

Polscy turyści chcą być odpowiednio ubezpieczeni i  chronieni na różne 

okoliczności. Może nie jesteśmy w  stanie przygotować Cię na walkę 

z tym, na co nie masz wpływu, ale za to możemy zapewnić Ci optymalną 

ochronę ubezpieczeniową w trakcie Twoich wakacji.

HanseMerkur Ubezpieczenia podróży

www.hansemerkur.pl
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