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Niespodziewanie przyszła zima, a z nią świąteczny nastrój, 
wspomnienie radosnych zabaw w śniegu i moment na 
podejmowanie noworocznych postanowień – chociażby 
o tym, gdzie po całym roku wytężonej pracy skierować się 
w poszukiwaniu odpoczynku i regeneracji. Tu podajemy 
kilka pomysłów na to, gdzie tę chwilę relaksu najłatwiej 
i najprzyjemniej spędzić.

Tradycją stały się już świąteczne jarmarki – w tym numerze 
zapraszamy na nie do Gdańska, Krakowa i Wrocławia. 
To miejsca pełne magii i radości, z których wrócimy nie 
tylko z nietuzinkowymi prezentami dla najbliższych, ale 
i pomysłami na świąteczne potrawy z niemal każdego 
zakątka świata. Dla tych, którzy świątecznych inspiracji 
szukają w przeszłości, idealnym miejscem będzie 
Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, gdzie właśnie 
pojawiła się wystawa prezentująca bożonarodzeniowe 
obrzędy Mazowsza. Mieszkańców stolicy i jej okolic 
zapraszamy także do odkrywania Warszawy z Klubem 

Odkrywców, zwiedzania 
świeżo odrestaurowanej 
Fabryki Norblina (najgorętszy 
punkt stolicy) i muzeum Marszałka 
w Sulejówku oraz do aktywnego 
wypoczynku w Puszczy Kampinoskiej.

No bo gdzie najlepiej spędzić zimę i wiosnę? W Polsce! 
O ile wielbiciele białego szaleństwa świetnie znają trasy 
narciarskie Beskidu Sądeckiego, to na sportowo (i nie 
tylko) można też wypoczywać na Pomorzu, w Gołdapi 
czy Opolskiem. Niesamowitych wrażeń dostarczy też 
wędrówka szlakiem zamków – czy to będą polskie 
leżące nad Dunajcem, czy węgierskie nad Dunajem. Do 
odkrywania zaprasza też włoskie Bergamo, a jeśli już 
wybieramy się do Włoch, to warto zajrzeć do szpitala dla 
lalek w Neapolu i odkryć historię kukiełek i marionetek 
z różnych stron świata. W końcu lalka to kapitalny prezent 
pod choinkę…
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Szczecin to nie tylko żagle
Stolica Pomorza Zachodniego przyciąga turystów żeglarskim klimatem, bliskością morza 

i wielokulturową historią. Niepowtarzalnym urokiem zielonych przestrzeni, 
zabytkowej i nowoczesnej architektury i… żaglowców. 

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

ANNA ZAborSkA
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Szczecin słynie z imprez żaglowych – kiedyś gościły 
tu regaty The Tall Ships’ Races, obecnie zastąpił je 
zlot żaglowców Szczecin Żagle. W drugiej połowie 
sierpnia przy Wałach Chrobrego podziwiać można 
żaglowce klasy A i B, które wraz z wieloma mniejszy-
mi jednostkami biorą udział w Regatach Bałtyckich 
(w 2022 roku na trasie Rostock–Szczecin–Tallin). 
Później, już po paradzie, zapraszają na swe pokłady 

wszystkich chętnych. W tym roku najdłuższe kolejki 
ustawiały się przed trapami największych jednostek 
– ORP „Iskra”, czyli szkolnego okrętu polskiej mary-
narki wojennej i „Gorch Fock” – niemieckiej. Choć 
ten prawie 90-metrowy trójmasztowiec zbudowano 
w 1958 roku, nadal prezentuje się doskonale. Zaj-
rzeć do mesy obu żaglowców, porównać np. dłu-
gość koi tu i tam – rzecz bezcenna.
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KraKów
Krakowski rynek, zawsze gwarny, przed-
świąteczną porą odwiedzany jest jeszcze 
liczniej. Teraz rozbłysnął wspaniałymi, 
świątecznymi dekoracjami. W pięknie 
udekorowanych kioskach swoje towary 
rozłożyli kupcy nie tylko z regionu. Przy-
jechali goście z Litwy, Ukrainy, Słowacji 
i Węgier. Przywieźli m.in. wędliny, sery 
i kiełbasy, chleb, biżuterię z tkanin i drew-
na, rękodzieło z lnu i wełny, upominki, 
ceramikę itp.

Można tu kupić wszystko, co doda nad-
chodzącym świętom magii i smakowito-
ści, podkreśli ich uroczysty charakter. Do 
wyboru mamy multum bożonarodzenio-
wych ozdób – ręcznie malowane bomb-
ki, artykuły dekoracyjne, stroiki, także te 
pachnące lasem, ze świeżego igliwia.
Jeżeli ktoś szuka inspiracji na prezent – na 
jarmarku na pewno będzie mieć problem 
z zakupem. Wyroby ceramiczne, z drew-
na, wełny, sukna, szkło artystyczne, bi-
żuteria, pamiątki, pocztówki, kalendarze 
to tylko mała cząstka oferowanego tu 
asortymentu. Naprawdę jest w czym wy-
bierać!

Gospodarze jarmarku zadbali o wyśmie-
nity program artystyczny towarzyszący 
zakupom. Do wspólnego kolędowania 
zapraszają krakowskie chóry, uczniowie, 
absolwenci i nauczyciele z Zespołu Szkół 
Rzemiosła i Przedsiębiorczości, a także 
Stowarzyszenie Folklorystyczne „Teatr Re-
gionalny” w Krakowie. Odbywają  się licz-
ne koncerty zespołów folklorystycznych, 
artystów z Ukrainy i Słowacji. Zaplano-
wano świąteczny koncert artystów klubu 
„Pod Jaszczurami”, śpiewanie pastorałek 
„Pokój nieśmy ludziom wszem” przez Jac-
ka Wójcickiego, Annę Sokołowską, Lidię 
Jazgar i Łukasza Lecha, a także barwny 
korowód kolędniczy.Fo
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Bożonarodzeniowe

RepRezentacyjne place polskich miast zapełniają 
się stRaganami koloRowymi od wystawianych 
na nich ozdób choinkowych, figuRek, pamiątek 
i pRezentów. całość mieni się i błyszczy 
w pRzepięknych dekoRacjach świetlnych, 
a  atmosfeRę pRzedświątecznych zakupów umilają 
puszczane z głośników kolędy. wokół Rozchodzi 
się zapach choinki, gRzanego wina, heRbaty 
z cynamonem i goździkami, miejscowych 
pRzysmaków. to znak, że wkRótce święta!

anna zaboRow
skajarmarki

W   z a s i ę g u   r ę k i

+ rozbiegówka.indd   6-7 11.12.2022   15:46
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	 Zimowy	 wypoczynek	 kojarzy	 się	 nam	 głównie	 ze	
śniegiem	i	nartami	lub	–	dla	odmiany	–	z	szukaniem	
słońca	w	bardziej	odległych	zakątkach	świata.	Czy	
Mazowsze	może	konkurować	z	typowo	zimowymi	
destynacjami	i	być	atrakcyjniejsze	niż	–	chociażby	–	
Trentino?	Co	region	ma	do	zaoferowania	turystom	
szukającym	wrażeń?

Jeśli ktoś chce wypocząć w otoczeniu, w którym piękno 
natury łączy się z tradycją i kulturą, niejedno miejsce na 
Mazowszu podbije jego serce. A jeżeli do tego dodamy 
świetną kuchnię, fascynującą historię, ciekawą architek-
turę i dużo krótszy czas dojazdu, czyli mniejsze kosz-
ty i więcej czasu na wypoczynek, możemy już mówić 
o mocnej przewadze wielu zakątków naszego regionu 

w stosunku do nawet najbardziej modnych kierunków 
zagranicznych.

Mazowsze to oczywiście nie są Alpy, ale przez okrągły 
rok można tu uprawiać turystykę aktywną i zachwycać 
się cudownymi krajobrazami takimi jak Podlaski Przełom 
Bugu czy dolina Liwca. Można na kilka dni zamieszkać 
w pałacu lub dworku szlacheckim, w supernowocze-
snym spa albo w swojskiej i niedrogiej agroturystyce. 

Powiem więcej, na Mazowszu można nawet odetchnąć 
morską bryzą w naszym uzdrowisku w Konstancinie-Je-
ziornie. Różnorodność i dostępność oferty dla gości, bez 
względu na zawartość portfela, to ogromne bogactwo 
naszego regionu.

Zimowe maZowsZe
Rozmowa z Izabelą Stelmańską,	zastępcą	dyrektora	

Departamentu	Kultury,	Promocji	i	Turystyki	Urzędu	Marszałkowskiego	Województwa	Mazowieckiego	 

w	Warszawie	oraz	prezes	MROT

P R E Z E N T A C J E
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Rzeka Liwiec w okolicy Starejwsi

Czas na

+ Mazowsze Iza .indd   12-13 11.12.2022   15:45

Str.12

Sądecczyzna to region,  
który warto odwiedzić o każdej porze 

roku. Atrakcji jest tu co niemiara,  
począwszy od magicznej  

Krynicy-Zdroju, przez zabytkowy 
Stary Sącz, po górskie szlaki 
Beskidów. Jednak tym razem  

w mniejszym stopniu zajmiemy się 
ustalaniem, co odwiedzić, a bardziej 

skupimy się na pytaniu:  
jak? W Sądeckiem odpowiedź 

może być tylko jedna – aktywnie!

Z a m k i  i  P a ł a c e

Jesienią najlepiej czas spędza się w Beskidzie Sądeckim na 
nogach – chodząc, biegając lub na dwóch kółkach. Sieć szla-
ków, dobrze zlokalizowanych schronisk i dogodne warunki 
komunikacyjne sprawiają, że każdy znajdzie tu coś dla siebie. 
Większość szlaków wiedzie wzniesieniami bez gwałtownych 
i męczących podejść, za to z fantastycznymi widokami. Naj-
bardziej znany jest oczywiście czerwony Główny Szlak Be-
skidzki, najdłuższy szlak w Polsce (małopolski odcinek został 
w tym roku laureatem konkursu Turystyczne Skarby Małopol-
ski). Ale szlaki piesze i trasy biegowe znaleźć można właściwie 
wszędzie: czy to będzie wejście na Radziejową, wędrówka 
z Rytra na Przehybę czy bieg pasmem Jaworzyny Krynickiej. Na 
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Czas na ruch, 
czas na Sądeckie

bardziej doświadczonych biegaczy czeka wrześnio-
wy Przehyba Trail, czyli górski bieg z metą w Gołko-
wicach Górnych.

Rowerowe odkrywanie Sądecczyzny
W Beskidzie Sądeckim idealnie sprawdzi się rower, 
zwłaszcza jeśli chcemy zapuścić się w mniej znane 
rejony i odkryć kulturowe perełki regionu – na przy-
kład te leżące na Szlaku Architektury Drewnianej, 
których w powiecie nowosądeckim nie brakuje. Na 
pewno warto zobaczyć gotycki kościół Matki Bo-
skiej Różańcowej w Przydonicy, którego początki 
sięgają XVI wieku, kościół pw. Wszystkich Świętych 
w Ptaszkowej czy Stary Sącz i stanowiący jego serce 
klasztor klarysek ufundowany przez św. Kingę. Nie 
można też pominąć uzdrowiskowego uroku Kryni-
cy-Zdroju z zabytkowymi pensjonatami i Muzeum 

Nikifora ulokowanym w willi „Romanówka”. Na 
rowerze dojedziemy też do połemkowskich cerkwi 
w Powroźniku, Szczawniku, Złockiem, Binczarowej 
czy Tyliczu oraz zwiedzimy zamki, a właściwie ich 
ruiny w Muszynie i Rytrze.  Wielbiciele tradycyjnych 
smaków na pewno zatrzymają się w słynnych go-
spodarstwach pasiecznych w Stróżach i Kamian-
nej (w „Sądeckim Bartniku” w Stróżach działa 
muzeum i skansen pszczelarski), a poszukiwacze 
przyrodniczych ciekawostek odnajdą „kosmiczną” 
mofetę w Tyliczu. Dzięki szlakom rowerowym ła-
two dojedziemy we wszystkie te miejsca. Przez Są-
decczyznę prowadzi fragment trasy VeloDunajec, 
VeloNatura (wzdłuż doliny Popradu) oraz najnowszy –  
AquaVelo, który ciągnie się od granicy ze Słowacją 
aż do Szczawnicy. Rowerzystom szukającym więk-
szej dawki adrenaliny polecamy Bike Park w Słotwi-
nach – cztery zróżnicowane pod względem trudno-
ści trasy rowerowe poprowadzono na terenie stacji 
narciarskiej, gdzie przy okazji można się wspiąć na 
blisko 50-metrową wieżę widokową w Słotwinach 
i zwiedzić przyrodniczą ścieżkę w koronach drzew. 
Modne ostatnio stają się też pump tracki, czyli owal-
ne tory rowerowe pełne ciasnych zakrętów i muld. 
W regionie możne je znaleźć w Nowym Sączu i Piw-
nicznej-Zdroju.

Cerkiew św. Jakuba w Powroźniku

Piwniczna-Zdrój z lotu ptaka

Ewa KubaCzyK

+ Nowy sącz.indd   26-27 11.12.2022   15:47
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budowla składała się z dwóch baszt: obronnej 
i bramnej, części mieszkalnej i zwodzonego mo-
stu. Do tej pory udało się odtworzyć wysoką na 
około 20 metrów kamienną wieżę. Ale zapewne 
to nie koniec.

Z tajemnicą w tle
Wizyta na zamku w Niedzicy jest dla wielu wy-
cieczek szkolnych i indywidualnych turystów 
punktem obowiązkowym. I nie ma w tym nic 
dziwnego. Zamek, nazwany Dunajcem, jest 
chyba najpiękniejszą warownią średniowieczną 
w Polsce. Miał szczęście – nigdy nie został zbu-
rzony, nikt nie wpadł na pomysł jego całkowitej 
przebudowy lub modernizacji, a co najważniejsze 
– mimo że często zmieniali się jego właściciele 
– nie popadł w ruinę. Do teraz część zamku jest 
zamieszkała, w pozostałej utworzono muzeum. 
Odtworzono wystrój komnat ostatnich właścicie-
li, dla których był letnią rezydencją. W izbach cze-
ladnych zorganizowano wystawę opowiadającą 
historię zamku, na której wyeksponowano przed-
mioty znalezione podczas prowadzonych tu prac 
archeologicznych.

Jak na przyzwoity zamek przystało, wiąże się z nim 
legenda o Brunhildzie i tajemnica związana z kil-
koma ofiarami, nieznanym pismem kipu i skarbem 
Inków w tle. Nie została rozwiązana do dziś...

na tle kwiatów
W Nowym Sączu, z 40-komnatowego zamku, jaki w XIV 
wieku wzniósł Kazimierz Wielki, została tylko, odbudo-
wana według planów z XVII wieku, baszta kowalska 
z renesansową attyką i spory fragment ruin muru obron-
nego, z drewnianym gankiem dla straży. Kilkakrotnie 
przymierzano się od restauracji zamku, nie było to jed-
nak możliwe, ponieważ nie zachowała się żadna doku-
mentacja czy plany. Ale nawet te „marne pozostałości” 
wyglądają majestatycznie. Czy tylko dlatego, że stoją na 
skarpie ponad Dunajcem, w pięknie utrzymanym parku, 
na skraju starego miasta? A może dobre wrażenie robi 
zadbana okolica? W sezonie letnim ruinom na pewno 
urody dodaje kwietny napis z nazwą i herbem miasta.

Ruiny w Ruinie
W przeciwieństwie do Nowego Sącza widok ruin zamku 
w Rożnowie napawa smutkiem. Onegdaj właścicielem 

tej niezbyt dużej budowli (sądząc po odkopanych fun-
damentach), powstałej w XIV wieku, był Zawisza Czarny, 
bohater spod Grunwaldu. Całkowicie opuszczony w XVII 
wieku, zaczął niszczeć. Nadzieja na odtworzenie choć-
by fragmentu budowli ożyła w 2015 roku, kiedy obiekt 
wraz z działką trafił w ręce powołanej specjalnie do tego 
celu fundacji. Niestety, zapewne z braku funduszy, nic się 
nie zadziało. Szkoda, bo widok z zamkowego wzgórza 
na Jezioro Rożnowskie jest wspaniały. I wynagradza trud 
dotarcia do tego miejsca.

widok Z wieży
Od razu widać, że pozostałości zamku w Czchowie 
mają prężnego gospodarza. Zamek zbudowany w XIV 
wieku był ważnym punktem w fortyfikacji przebiegają-
cego tu szlaku handlowego. Dokumenty z 1327 roku 
świadczą o tym, że funkcjonowała tu komora celna. 
Dzięki odtworzeniu zarysu fundamentów wiadomo, że 

Zamki doliny dunajca
wiele zamków w malowniczej dolinie dunajca miały ważne zadanie obronne. ich uzbrojone 

załogi ochraniały uczęszczany szlak handlowy, wiodący z węgier. wznoszone najczęściej na 

wzgórzach dawały też świadectwo potęgi swoich właścicieli. co z nich zostało?

Zamek w Czchowie

Ruiny zamku w Rożnowie

Zamek w Niedzicy

Zamek w Nowym Sączu
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W uroczym Złotym Stoku przy ulicy Złotej mieści się wyjątkowa Ko-
palnia Złota. I choć dziś przyciąga już tylko zwiedzających, to jeszcze 
w latach 50. XX wieku wydobywano tutaj złoto. Pierwsze prace wy-
dobywcze odbywały się na tych terenach podobno jeszcze 2000 lat 
p.n.e., ale dopiero na przełomie XV i XVI wieku kopalnia w Złotym 
Stoku zaczęła funkcjonować na najwyższych obrotach. W trakcie jej 
działalności powstało tu ponad 300 podziemnych tuneli, a wydo-
bywany kruszec zasilał skarbce rodzin królewskich w całej Europie. 

To właśnie za złoto ze Złotego Stoku udało się sfinansować wypra-
wę Krzysztofa Kolumba do Ameryki. Wojny, pożary i liczne katastro-

fy sprawiły, że kopalnia co rusz przechodziła z rąk do rąk, a właściciele 
na  zmianę  ją otwierali  i  zamykali.  Przez pewien  czas  zamiast  złota 
wydobywano tu arszenik, a Złoty Stok na 100 lat stał się jego czoło-
wym światowym dostawcą. Kopalnię ostatecznie zamknięto w latach 
60. XX wieku, a opuszczone podziemia szybko zostały zalane wodą. 
Za sprawą prywatnej  inicjatywy w  latach 90. udało się część  tuneli 
udrożnić i udostępnić zwiedzającym. A czekają tu prawdziwe cuda.

Pod ziemią
Na  spacer  po  tajemniczych  podziemiach wyruszyć można  jedynie 
z przewodnikiem, który przy okazji opowie o historii kopalni i przy-

dolny Śląsk niezmiennie zachwyca swoją różnorodnoŚcią, 
a Piękne krajobrazy sąsiadują tu z niezwykłymi zabytkami oraz urokliwymi miasteczkami. 

to również region owiany tajemnicą, a wiele takich sekretów kryje się Pod ziemią. 
Podążając szlakiem dolnoŚląskich Podziemi, warto zajrzeć do złotego stoku. 

to zdecydowanie jedna z najciekawszych atrakcji 
nie tylko na dolnym Śląsku, ale w całej Polsce.

toczy ciekawostki dotyczące samego złota. Przez wszystkie lata dzia-
łalności ze Złotego Stoku udało się wydobyć ponad 16 ton cennego 
kruszcu, a słynna sztabka waży aż 12 kilogramów. W jednym z pod-
ziemnych zaułków w bardzo obrazowy sposób przedstawiono,  ile 
złota wyjechało w wagonikach  z  kopalni. W  gablotach  zobaczyć 
można dawne narzędzia górnicze i wystawę lamp górniczych, a cie-
kawym uzupełnieniem ekspozycji są stare mapy kopalni. 

Po ciemnych korytarzach snuje się alchemik, który w swoim tajnym 
laboratorium pracuje nad pozyskaniem arszeniku. Delikatne stuka-
nie  patykiem o  patyk  to  znak,  że w  kopalni  schroniły  się  gnomy, 
dobre duchy, które pomagały zagubionym górnikom znaleźć drogę 
do wyjścia. Zbłąkanym pomaga też Gertruda, od której imienia na-
zwana została sztolnia, którą zwiedza się w Złotym Stoku. A legen-
dę o niej usłyszeć można oczywiście podczas zwiedzania.

Nie  lada  atrakcją  Złotego  Stoku  jest  jedyny  w  Polsce  podziem-
ny wodospad. Woda z hukiem  spada  tu  z ponad ośmiu metrów, 
niejednokrotnie  ochlapując  przy  tym  (delikatnie)  zwiedzających. 
Zwieńczeniem  tej  niezwykłej  przygody  jest przejażdżka górniczym 
tramwajem,  który  zabiera  turystów  z  powrotem  na  powierzchnię 
ziemi. To jednak nie koniec atrakcji, bo tajemnicze tunele zobaczyć 
można  też  z  wyjątkowej  perspektywy  –  z  pokładu  łódki  podczas 
podziemnego spływu.

nie tylko złoto
Złoty Stok to miejsce, w którym nie ma czasu na nudę. Oprócz pod-
ziemi  dawnej  kopalni  złota  odwiedzić  można  tu  Średniowieczną 
Osadę  Górniczą.  To  fascynująca  podróż  w  czasie,  podczas  której 
uczestnicy dowiadują się, w jaki sposób w dawnych czasach działały 
przeróżne urządzenia, które miały ułatwiać codzienną ciężką pracę.
Warto  zajrzeć  również  do  niedawno  udostępnionej  dla  turystów 
Sztolni Ochrowa. Wiele lat mozolnej pracy zaowocowało odkopa-
niem około 130 metrów wąskiego korytarza, którego ściany pokry-
te są charakterystyczną pomarańczową ochrą, barwnikiem chętnie 
używanym do farb oraz kosmetyków. Choć trasa jest krótka, to rów-
nocześnie unikatowa, bo pozwala zobaczyć z bliska jak wyglądała 
konstrukcja typowej średniowiecznej kopalni.

anna żuchlińska

S P A C E R E M  P O . . .
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W celu ochrony tego niesamowicie bogatego dziedzictwa 
powołano projekt „EtnoCarpathia”, który realizuje Stowarzy-
szenie Euroregion Karpacki Polska w Rzeszowie. Chodzi w nim 
przede wszystkim o to, by tę różnorodność kulturową, którą 
w różnych momentach historii reprezentowali Pogórzanie, 
Łemkowie, Bojkowie, a po stronie słowackiej mieszkańcy ob-
szarów dzisiejszego Šariša, Zemplina, Zamagurie, wyekspono-
wać, wypromować, uratować od zapomnienia.

Warto się tam wybrać i poznać historię Karpat na własną rękę. 
A przy okazji odkryć zapomniane wioski, powędrować ślada-
mi różnych grup etnicznych, wziąć udział w warsztatach lo-
kalnego rzemiosła i poznać historię regionu, która nie zawsze 
była łaskawa dla jej mieszkańców. To wszystko wśród prze-
pięknych gór i lasów, w miejscach, do których nie dochodzi 

nawet zasięg sieci komórkowych. Kilka punktów na tej kar-
packiej mapie zasługuje na specjalną uwagę.

MuzeuM Tradycji Góralskich na słowacji
Podczas pobytu na Słowacji w miejscowości Ždiar można zwie-
dzić nie tylko muzeum, ale również wziąć udział w ślubnej in-
scenizacji, w trakcie której aktorzy występują w tradycyjnych, 
góralskich strojach. Muzeum Tradycji Góralskich zostało zało-
żone w 1972 roku i mieści się w drewnianym domku, typowym 
dla tego regionu. W środku warto obejrzeć stroje ludowe, na-
rzędzia, wyposażenie czy dekorację domu. Warto także rzucić 
okiem na bogatą galerię zdjęć historycznych (powstała z inicja-
tywy Petra Michalaka, który przez 20 lat kolekcjonował stare 
fotografie) oraz poświęcić trochę czasu na obejrzenie filmów 
o kulturze góralskiej i jej tradycjach – w przeszłości i obecnie.

niewiele reGionów może się pochwalić tak boGatą mieszanką kultur i tradycji 
jak poGranicze karpat. to tutaj losy różnych Grup etnicznych mieszały się, 
tworząc niezwykły tyGiel kulturowy, a przy okazji miejsce warte odkrycia. 

L I F E  S T Y L E
klasztor karmelitów bosych w zaGórzu
Obiekt ten to jedna z niewielu pozostałości po klasztorach 
warownych, niegdyś licznie występujących na terenie Pol-
ski. Został wybudowany na początku XVIII wieku, a okres 
jego świetności trwał jedynie do I rozbioru Rzeczypospolitej. 
W pierwszej połowie XIX wieku na terenie klasztoru wybuchł 
pożar, w efekcie przez następne 100 lat obiekt po prostu 
niszczał. Pierwsze próby odbudowy rozpoczęto w latach 50. 
XX wieku. Aktualnie podczas zwiedzania można nie tylko 
obejrzeć ruiny, ale także wejść na wieżę i do interaktywnego 
muzeum, w którym zwiedzający poznają historię klasztoru 
w nowoczesny sposób – w sali kinowej oraz przez wirtualną 
rzeczywistość.

Galeria – pracownia 
„stare kino” w lutowiskach
Galeria – Pracownia „Stare Kino” to wyjątkowe miejsce, pełne 
bieszczadzkich pamiątek. Można w nim kupić nie tylko wy-
roby lokalnych artystów (żadnych chińskich podróbek!), ale 
również wziąć udział w warsztatach ceramicznych i samemu 
stworzyć swoje własne dzieło sztuki. Na terenie pracowni 
znajduje się piec do wypiekania ceramiki, więc wyroby są go-
towe w ciągu kilku godzin.

EtnoCarpathia 
małGorzata Girek-bąk (VoyaGerka)

Odkryj zapomniane piękno Karpat

Klasztor Karmelitów Bosych w Zagórzu

Klasztor Karmelitów Bosych 
w Zagórzu Centrum Kultury Foresterium

Galeria – Pracownia „Stare Kino” w Lutowiskach

Muzeum Tradycji Góralskich na Słowacji

pl. Jana Kilińskiego 2,
35-005 Rzeszów

etno.visitcarpathia.com
info@etno.visitcarpathia.com

Fot.:D. Olendzka
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Już sam podział miasta na dwie części: dolne, które przecina sze-
roka, prowadząca od dworca kolejowego aleja kanonizowanego 
wraz Janem Pawłem II papieża Jana XXIII, urodzonego w po-
bliskiej miejscowości Sotto il Monte (jego relikwie przechowuje 
bergamaska katedra), i górne – z mnogością zabytków, robi wra-
żenie. Zwłaszcza że to posadowione na wzgórzu Bergamo Alta 
otacza potężny, 5-kilometrowy pierścień murów z czasów domi-
nacji Wenecji, z szosą i ścieżką dla piechurów i rowerzystów głod-
nych panoram. 

Bergamo pełne sztuki
Do historycznej części można „banalnie” pomaszerować, poko-
nując różnicę poziomów, podjechać autobusem, ale prawdziwych 

B e r g a m o
to właśnie na Bergamo orio al serio 

ląduje gros polaków przybywających 
do Włoch. niewielu z nich odwiedza 

jednak odległe zaledwie o 5 kilometrów 
120-tysięczne, lombardzkie miasto, które 

dało nazwę lotnisku. paradoksalnie 
rozsławiła je pandemia, gdyż właśnie tu 

pochłonęła najwięcej ofiar, przez co zyskało 
miano włoskiego Wuhan. tymczasem 

Bergamo otrząsnęło się już z tragedii i chce 
przyciągać turystów, a ma czym! 
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emocji dostarczy 120-letnia kolejka linowo-szynowa. 
A tu na melomanów czeka spotkanie z urodzonym 
w Bergamo Gaetano Donizzettim, obok Rossiniego i Bel-
liniego czołowym reprezentantem wyjątkowo w jego 
przypadku płodnej i obfitującej w dzieła poświęcone cie-
kawym kobietom twórczości operowej w stylu włoskiego 
bel canto. Warto zwiedzić muzeum w domu rodzinnym 
kompozytora i wziąć udział w dorocznym festiwalu Do-
nizzettiego w eleganckich wnętrzach opery jego imienia. 
Należące do najcenniejszych w Europie zbiory malarstwa 
Accademii Carrarra gromadzą dzieła najwybitniejszych 
mistrzów renesansu: Botticcellego, Belliniego, Raffaela. 

JaJka kondotiera
W Bergamo bezwzględnie należy skosztować skompo-
nowanych właśnie tutaj, w lodziarni „La Marianna”, lo-
dów stracciatella (z opiłkami gorzkiej czekolady) i – jak 
radzą tutejsze bezpruderyjne babcie – dotknąć… jąder 
kondotiera Bartolomeo Colleoniego. Jak? Zgodnie z lo-
kalną legendą ten wybitny dowódca wojsk najemnych 
(kopia jego weneckiego pomnika stoi przed warszawską 
ASP!) był hojnie wyposażony przez naturę, a bogactwa 
zgromadzone przez niego na wojnach pozwoliły na wy-
stawienie kaplicy (Cappella Colleoni) z renesansową, ko-
ronkowej roboty fasadą z różowego marmuru. To wła-
śnie tam, na rodowym herbie należy pomacać „jajka” 
bohatera – na szczęście. 

Wieczorem zaś koniecznie trzeba przysiąść w sercu sta-
rego miasta, na Piazza Vecchia otoczonym eleganckimi 
palazzi i posłuchać o dziesiątej wieczorem stu uderzeń 
dzwonu w kamiennej wieży zegarowej Campanone, któ-
re przed wiekami informowały spieszących do miasta 
o rychłym zamknięciu bram. Amatorów życia nocnego 
skuszą zaś happy hour w lokalikach na Piazza Pontida 
z pomysłowymi koktajlami, przekąskami i dobrą muzyką.

Nie (p)omijaj
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KraKów
Krakowski rynek, zawsze gwarny, przed-
świąteczną porą odwiedzany jest jeszcze 
liczniej. Teraz rozbłysnął wspaniałymi, 
świątecznymi dekoracjami. W pięknie 
udekorowanych kioskach swoje towary 
rozłożyli kupcy nie tylko z regionu. Przy-
jechali goście z Litwy, Ukrainy, Słowacji 
i Węgier. Przywieźli m.in. wędliny, sery 
i kiełbasy, chleb, biżuterię z tkanin i drew-
na, rękodzieło z lnu i wełny, upominki, 
ceramikę itp.

Można tu kupić wszystko, co doda nad-
chodzącym świętom magii i smakowito-
ści, podkreśli ich uroczysty charakter. Do 
wyboru mamy multum bożonarodzenio-
wych ozdób – ręcznie malowane bomb-
ki, artykuły dekoracyjne, stroiki, także te 
pachnące lasem, ze świeżego igliwia.
Jeżeli ktoś szuka inspiracji na prezent – na 
jarmarku na pewno będzie mieć problem 
z zakupem. Wyroby ceramiczne, z drew-
na, wełny, sukna, szkło artystyczne, bi-
żuteria, pamiątki, pocztówki, kalendarze 
to tylko mała cząstka oferowanego tu 
asortymentu. Naprawdę jest w czym wy-
bierać!

Gospodarze jarmarku zadbali o wyśmie-
nity program artystyczny towarzyszący 
zakupom. Do wspólnego kolędowania 
zapraszają krakowskie chóry, uczniowie, 
absolwenci i nauczyciele z Zespołu Szkół 
Rzemiosła i Przedsiębiorczości, a także 
Stowarzyszenie Folklorystyczne „Teatr Re-
gionalny” w Krakowie. Odbywają  się licz-
ne koncerty zespołów folklorystycznych, 
artystów z Ukrainy i Słowacji. Zaplano-
wano świąteczny koncert artystów klubu 
„Pod Jaszczurami”, śpiewanie pastorałek 
„Pokój nieśmy ludziom wszem” przez Jac-
ka Wójcickiego, Annę Sokołowską, Lidię 
Jazgar i Łukasza Lecha, a także barwny 
korowód kolędniczy.Fo
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Bożonarodzeniowe

RepRezentacyjne place polskich miast zapełniają  
się stRaganami koloRowymi od wystawianych  
na nich ozdób choinkowych, figuRek, pamiątek 
i pRezentów. całość mieni się i błyszczy  
w pRzepięknych dekoRacjach świetlnych,  
a  atmosfeRę pRzedświątecznych zakupów umilają 
puszczane z głośników kolędy. wokół Rozchodzi  
się zapach choinki, gRzanego wina, heRbaty 
z cynamonem i goździkami, miejscowych  
pRzysmaków. to znak, że wkRótce święta!

anna zaboRow
skajarmarki

W   z a s i ę g u   r ę k i
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WrocŁaW
Szukasz pomysłu na prezenty? Na pięknie 
oświetlonych straganach znajdziesz cieka-
we regionalne wyroby i artystyczne ręko-
dzieło. Ręcznie robionej biżuterii i cerami-
ki, grafik, pamiątek z Wrocławia (sławne 
figurki krasnali), przepięknie zdobionych 
i pachnących świec, ręcznie malowanych 
bombek, maskotek i oryginalnych drew-
nianych wyrobów z niepowtarzalnymi 
wzorami jest tu bez liku. 

Nie zabraknie też przysmaków. Czy wie-
cie, jak smakują alzackie podpłomyki 
flammkuchen, pieczone kasztany lub 
pierożki mandu? Na tutejszym jarmarku 
z pewnością można ich spróbować. Tak 
jak wielu innych wyrobów kuchni gruziń-
skiej, koreańskiej, holenderskiej, włoskiej 
lub hiszpańskiej czy też specjałów kuchni 
polskiej, które można zjeść na miejscu lub 
zabrać do domu. Zapewne w niejednym 
koszyku znajdą się podlaskie wędliny, dol-
nośląskie miody lub pierniki w kształcie 
wrocławskich kamieniczek. Na łasuchów 
czekają też świąteczne słodkości: owoce 
w czekoladzie, kandyzowane lub suszo-
ne, gofry, węgierskie kołacze, świąteczne 
praliny.

Na placu Solnym stanął bajkowy domek 
z wieżyczką z podświetlanym zegarem 
i tarasem widokowym, z którego można 
podziwiać panoramę jarmarku. Obok po-
jawił się ,,domek dla dzieci” – gdzie naj-
młodsi mogą sprawdzić swoje siły i spryt 
na torze przeszkód.

Także na parkingu przed operą (ul. Świd-
nicka 35) zbudowano małe świąteczne 
miasteczko. Podczas zakupów i degu-
stacji warto posłuchać kolędników oraz 
obejrzeć specjalne świąteczne spektakle. 
Atrakcją dla dzieci są zagrody z kucykami 
i alpakami. Znajdzie się też coś dla melo-
manów, którzy mogą kupić tu voucher – 
zaproszenie do opery.
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Gdańsk
Świąteczne miasteczko rozłożyło się na 
uliczkach historycznego centrum miasta. 
Klimatyczne dekoracje, stoiska z nietu-
zinkowymi produktami i bogaty program 
artystyczny sprawiają, że wizyta tutaj jest 
punktem obowiązkowym w przedświą-
tecznych przygotowaniach.

Można tu znaleźć unikatowe prezenty. 
Drewniane dziadki do orzechów, wy-
roby z lnu i wełny, ręcznie dmuchane 
bombki, lampki, malowane anioły, bi-
żuterię, świece naturalne i drewniane 
zabawki – do wyboru, do koloru. Nie 
zabraknie też dekoracji z suszonych 
owoców, stroików, świątecznych ozdób 
i ceramiki artystycznej.

Smakoszy ugoszczą kuchnie z całego 
świata, w tym japońska, tajska i krymsko-
-tatarska. Można popróbować dań rodem 
z Litwy, Niemiec, Węgier, Hiszpanii, Belgii, 
Grecji, Ukrainy, Włoch, Turcji i oczywi-
ście Polski. Na gości czekają currywursty, 
churrosy, langosze, kurtosze, świąteczne 
pierogi i aromatyczne grzańce. Nowością 
kulinarną są brioszki z lodem, chrupiące 
tofu, raclette, szaszłyki z krewetek, oscyp-
ki w tempurze, quesadillas, cynamonki 
i wegański bigos.

Bogata jest także oprawa artystyczna 
jarmarku. Scena zabrzmi różnymi rodza-
jami muzyki w myśl tegorocznego hasła: 
„Niech zagrają Święta!”. „Jazzowe kolę-
dowanie”,  chóralne „Kolędowanie na 
głosy”, „Radosne kolędowanie” lub „Ca-
rillonowe kolędowanie” to tylko niektóre 
propozycje. Nie tylko dzieci zabawia mó-
wiący ludzkim głosem łoś Lucek.
Czy kogoś jeszcze dziwi, że gdański jar-
mark po raz kolejny został nominowany 
w konkursie o tytuł „European Best Chri-
stmas Market”? Czas oddać głos!
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	 Zimowy	 wypoczynek	 kojarzy	 się	 nam	 głównie	 ze	
śniegiem	i	nartami	lub	–	dla	odmiany	–	z	szukaniem	
słońca	w	bardziej	odległych	zakątkach	świata.	Czy	
Mazowsze	może	konkurować	z	typowo	zimowymi	
destynacjami	i	być	atrakcyjniejsze	niż	–	chociażby	–	
Trentino?	Co	region	ma	do	zaoferowania	turystom	
szukającym	wrażeń?

Jeśli ktoś chce wypocząć w otoczeniu, w którym piękno 
natury łączy się z tradycją i kulturą, niejedno miejsce na 
Mazowszu podbije jego serce. A jeżeli do tego dodamy 
świetną kuchnię, fascynującą historię, ciekawą architek-
turę i dużo krótszy czas dojazdu, czyli mniejsze kosz-
ty i więcej czasu na wypoczynek, możemy już mówić 
o mocnej przewadze wielu zakątków naszego regionu 

w stosunku do nawet najbardziej modnych kierunków 
zagranicznych.

Mazowsze to oczywiście nie są Alpy, ale przez okrągły 
rok można tu uprawiać turystykę aktywną i zachwycać 
się cudownymi krajobrazami, takimi jak Podlaski Przełom 
Bugu czy dolina Liwca. Można na kilka dni zamieszkać 
w pałacu lub dworku szlacheckim, w supernowocze-
snym spa albo w swojskiej i niedrogiej agroturystyce. 

Powiem więcej, na Mazowszu można nawet odetchnąć 
morską bryzą w naszym uzdrowisku w Konstancinie-Je-
ziornie. Różnorodność i dostępność oferty dla gości, bez 
względu na zawartość portfela, to ogromne bogactwo 
naszego regionu.

Zimowe maZowsZe
Rozmowa z Izabelą Stelmańską,	zastępcą	dyrektora	

Departamentu	Kultury,	Promocji	i	Turystyki	Urzędu	Marszałkowskiego	Województwa	Mazowieckiego	 

w	Warszawie	oraz	prezes	MROT

P R E Z E N T A C J E
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Rzeka Liwiec w okolicy Starejwsi

Czas na
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	Wypoczynek	na	świeżym	powietrzu,	sportowe	pa-
sje	i	aktywności	świetnie	sprawdzają	się	latem	–	po-
goda	nam	wtedy	sprzyja.	Zimą	jest	to	trudniejsze,	
bo	przecież	gór	na	Mazowszu	jednak	nie	znajdzie-
my.	 Jakie	 najciekawsze	 propozycje	 outdoorowe	
mogłaby	 Pani	 polecić	 dla	 różnych	 grup	 turystów	
odwiedzających	nasz	region:	rodzin	z	dziećmi,	do-
rosłych,	osób	starszych?

Przekornie rozpocznę od terenu atrakcyjnego dla każdej 
grupy wiekowej, czyli od Kampinoskiego Parku Narodo-
wego. Puszcza Kampinoska to prawie 400 kilometrów 
szlaków pieszych i rowerowych, doskonałych na spo-
kojne kilkudziesięciominutowe spacery lub kilkudniowe 

wyprawy. Dla rodzin z dziećmi przygotowano ścieżki 
dydaktyczne, ale są też szlaki dla naprawdę wytraw-
nych wędrowców gotowych na prawdziwe wyzwania. 
W otulinie puszczy znajdują się tak fascynujące zakątki, 
jak Żelazowa Wola z Domem Urodzenia Fryderyka Cho-
pina czy niezwykły kościół w Brochowie, interesujące 
dla ludzi w każdym wieku. A w głębi puszczy można 
odnaleźć wioski widma i miejsca obrosłe legendami 
budzącymi grozę – coś dla wielbicieli przygód i historii, 
zarówno tej najnowszej (II wojna światowa, Palmiry), 
jak i XIX-wiecznej (powstanie styczniowe). Ciekawe 
szlaki o różnym stopniu trudności można też znaleźć 
w parkach krajobrazowych na terenie województwa 
mazowieckiego. Każdy z nich został opisany w naszym 
serwisie Moda na Mazowsze i tam można szukać in-
spiracji.

Ale nie trzeba wyjeżdżać z Warszawy, by przeżyć niezwykłą 
przygodę. Niemal w centrum stolicy można natknąć się na 
rzadkie gatunki ptaków czy bobry, wystarczy wybrać się na 
spacer praskim brzegiem Wisły. Jeśli ktoś woli bardziej eg-
zotyczne wycieczki, to nad Bugiem w okolicach Wyszkowa 
udało się niedawno udokumentować spotkanie z rysiem! 
Można tam również spędzić noc, nawet zimą, w całorocz-
nej jurcie sprowadzonej na Mazowsze z Kazachstanu...

	Mazowiecka	 Regionalna	 Organizacja	 Turystyczna	
zrzesza	 różne	 podmioty	 turystyczne	 z	 wojewódz-
twa	mazowieckiego,	ma	więc	najlepszą	wiedzę,	co	
ciekawego	można	robić	na	Mazowszu,	także	zimą.	
Jakie	 nowe	 atrakcje	 przygotowano	 na	 sezon	
2022/2023?	 W	 których	 z	 cyklicznych	 wydarzeń,	
Pani	zdaniem,	warto	wziąć	udział?

Z dumą mogę powiedzieć, że atrakcji turystycznych jest 
na Mazowszu coraz więcej i każdy sezon przynosi ko-
lejne propozycje. Wśród najnowszych odkryć, które ko-
niecznie trzeba odwiedzić, są Muzeum Historii Radomia 
i Park Nauki Torus w Ciechanowie, laureaci certyfikatów 
na najlepszy produkt turystyczny na Mazowszu. Nasza 
wizytówka, zespół „Mazowsze”, ma swoją siedzibę 
w Otrębusach od końca lat 40. XX wieku, ale Centrum 
Folkloru Polskiego „Karolin” to stosunkowo nowa i bar-
dzo nowocześnie opowiadająca o kulturze i tradycji lu-
dowej placówka.

Jeśli chodzi o wydarzenia cykliczne, okres zimowy ob-
fituje przede wszystkim w świąteczne jarmarki, których 
w tym roku jest w całym regionie wyjątkowo dużo. 

Wreszcie można odreagować czas pandemii, choć oczy-
wiście warto zachować zdrowy rozsądek i dbać o siebie 
bez względu na ogólne zalecenia.

	 Niezależnie	od	pory	roku	można	po	Mazowszu	po-
dróżować	 szlakami	 tematycznymi.	 Szlaki	 Książąt	
Mazowieckich,	Bitwy	Warszawskiej	1920	i	Chopina	
to	 te	najbardziej	znane,	ale	przypomnę,	że	mamy	
też	 fantastycznie	 opracowane	 wyprawy	 z	 cyklu	
„Mazowsze	na	filmowo”.	Najnowsze	trasy	prezen-
tujemy	 w	 jeszcze	 gorącym	 magazynie	 „Moda	 na	
Mazowsze”,	 do	 pobrania	 bezpłatnie	 na	 naszych	
stronach	internetowych.	

Kolejna nowość to przewodnik i zarazem pomoc dydak-
tyczna „Tradycje mazowieckiej wsi” wydany w ostatnich 
dniach października, w którym zachęcamy do poznawa-
nia naszego regionu poprzez spotkania z konkretnymi 
ludźmi. To twórcy ludowi prowadzący warsztaty i poka-
zy np. garncarstwa, kowalstwa czy tkactwa, przy których 
doświadczymy mazowieckich tradycji. Materiały na ten 
temat, łącznie z całym przewodnikiem, również są do-
stępne bezpłatnie na naszych stronach.

......DAWNA PRAGA WARSZAWSKA ..
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Kościół św. Rocha i św. Jana Chrzciciela w Brochowie
Warszawa – świąteczna iluminacja na placu Zamkowym

Fo
t.:

 b
ar

t5
 –

 A
do

be
 S

to
ck

Fo
t.:

 D
ro

ne
 in

 W
ar

sa
w

 –
 A

do
be

 S
to

ck



	 Jak	widać,	oferta	turystyczna	Mazowsza	na	zimę	jest	
różnorodna	 i	 odpowiada	 na	 różne	 potrzeby.	 A	 co	
z	 zakwaterowaniem?	 Jak	 prezentuje	 się	 struktura	
hotelowa	regionu	(rodzaje	obiektów,	standard)?	

To temat szeroki i trudno byłoby omówić go w paru zda-
niach, warto natomiast zaznaczyć, że najszerszą i naj-
bardziej różnorodną ofertę noclegową można znaleźć 
oczywiście w Warszawie, ale także w regionie jest ona 
coraz bogatsza – zarówno w ekskluzywne miejsca noc-
legowe, jak i tanie noclegi typu hostel, apartament do 
wynajęcia czy agroturystyka.

Po konkrety odsyłam Państwa do centrów i punktów 
informacji turystycznej, ponieważ można tam otrzymać 
informacje na temat bazy noclegowej w konkretnych 
miejscowościach. Jedno mogę powiedzieć na pewno: 
Mazowsze to region dostępny na każdą kieszeń i można 
tu znaleźć coś dla siebie bez względu na to, czy marzy 
się o noclegu w pałacu czy w miejscu skromnym, lecz 
wygodnym. 

	Mazowsze	to	także	bogate	tradycje	kulinarne.	Któ-
re	z	przysmaków	regionalnej	kuchni	mazowieckiej	
poleciłaby	Pani	do	spróbowania	właśnie	zimą?

Zima to po pierwsze Wigilia, a więc karp. A nigdzie na 
świecie nie ma karpia tak cudownie przyrządzonego jak 
ten z podsiedleckich stawów w Mościbrodach. Karp wę-
dzony, smażony i w galarecie. Kiełbasa z karpia i papry-
karz. To są po prostu delicje docenione wieloma nagro-
dami i certyfikatami oraz zamówieniami z całego świata. 

Z nadbużańskiego Podlasia, bo to też województwo 
mazowieckie, pochodzą fenomenalne wędliny z dzi-
czyzny oraz kiszka i babka ziemniaczana. Zimą są ideal-
ne, bo dostarczają dużo energii. Kurpiowską odmianą 
potrawy z ziemniaków jest rejbak, czyli placek z dodat-
kiem mięsa, a na Urzeczu przyrządza się prażuchę, czyli 
kluski z gotowanych ziemniaków uprażonych z mąką. 
Znad Wisły pod Warszawą pochodzi też flisacka zupa 
rybna zwana fusiorkiem, a w samej stolicy mamy flaki 
po warszawsku.

Wzgórze Katedralne w Płocku
Park wodny
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A na deser? Kurpiowskie ciasteczka marchwiowe, czyli 
fafernuchy. Albo olenderskie powidła buraczane, któ-
re dawnym mieszkańcom nadwiślańskich wiosek za-
pewniały kalorie na przednówku. Dziś to prawdziwy 
rarytas.

	 Nie	 da	 się	 ukryć,	 że	 koszt	 wypoczynku	 odgrywa	
dużą	rolę	w	naszych	decyzjach	urlopowych.	Wszy-
scy	 obecnie	 narzekają	 na	 szaleńczo	 rosnące	 ceny.	
Jak	w	tej	sytuacji	wygląda	kwestia	wypoczynku	zi-
mowego	na	Mazowszu	dla,	dajmy	na	to,	4-osobo-
wej	rodziny	z	dwojgiem	dzieci?	Czy	znajdą	tu	ofertę	
na	swoją	kieszeń?

Wszystko zależy od potrzeb i oczekiwań. Czy jest to wy-
pad na weekend, czy na tydzień? Czy zwiedzana będzie 
głównie Warszawa, czy także inne miejscowości?

Na obrzeżach stolicy można wynająć na tydzień dwu-
pokojowe mieszkanie z kuchnią dla 4-osobowej rodziny 
już za tysiąc złotych. Centrum Nauki Kopernik z Plane-
tarium, Muzeum Domków dla Lalek i inne obiekty, wy-
stawy na Stadionie Narodowym oraz atrakcje w PKiN, 
teatry, kina – to wszystko są koszty. 

A jeśli ktoś marzy o tropikach 
i chciałby spędzić kilka dni 
wśród palm, korzystając z wod-
nych atrakcji, to i taka możli-
wość istnieje na Mazowszu: 
największy w Polsce park 
wodny Suntago niedaleko  
Mszczonowa oferuje nie 
tylko możliwość całodziennego sza-
leństwa w kilku basenach ze zjeżdżalniami, saunami 
i masą innych atrakcji, ale także minimiasteczko z całorocz-
nymi bungalowami, w sam raz dla czterech osób. Czterysta 
złotych za dobę – to minimalna kwota, którą trzeba brać 
pod uwagę w przypadku takiego wypoczynku. 

Więcej propozycji spędzenia czasu na Mazowszu można 
znaleźć w jeszcze jednej z naszych najnowszych publika-
cji, czyli przewodniku „Mazoczas”. Polecam, bo to zna-
komite, najbardziej kompletne i aktualne kompendium 
wiedzy o Mazowszu, dobre na każdą porę roku. Miejsca, 
szlaki, propozycje aktywnego spędzania czasu, namiary 
na ciekawe miejsca, lokale i punkty informacji turystycz-
nej – wersję elektroniczną można również pobrać za 
darmo z naszych stron.
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Świąteczne tradycje na Mazowszu
Aura Bożego Narodzenia jest tak wyjątkowa, ponie-
waż towarzyszy jej sięgająca dwóch tysięcy lat tradycja. 
Wraz z upływem czasu obyczaje towarzyszące świętom 
Bożego Narodzenia uległy przeobrażeniom, a niektóre 
z nich – całkowitemu zatraceniu. Dawniej powszechne 
było przekonanie, że zabiegi i czynności dokonywane 
w tym czasie mają szczególną moc sprawczą. Wierzo-
no, że zapewnią dobrobyt i urodzaj w gospodarstwie 
oraz zdrowie domowników. Przykładano wielką uwagę 
do tego, by żadnego z rytuałów nie zaniedbać. Starano 
się, by wygląd izby mieszkalnej jak najwierniej przypo-
minał stajenkę, w której narodził się Jezus. Wiele tra-
dycji związanych było z przygotowywaniem potraw 
świątecznych. Zwyczaj nakazywał, by dania spożywane 
w Boże Narodzenie przyrządzone zostały z produktów 
pochodzących z pól, lasu, ogrodu i wody. Ich liczba mu-
siała być nieparzysta, w przeciwieństwie do liczby osób 

zasiadających do wigilijnej wieczerzy. To gwarantowa-
ło, że w kolejnym roku wszyscy spotkają się ponownie 
i nikogo nie zabraknie. Nogi ławy obwiązywano łańcu-
chem, aby nie zabrakło chleba, a pod nią umieszczano 
żelazo płużne posiadające moc odpędzania kretów. Na 
wigilijnym stole pod białym obrusem kładziono siano, 
aby upamiętnić przyjście na świat Jezusa w stajence 
betlejemskiej. Dość powszechnym zwyczajem było też 
przygotowywanie powróseł ze słomy, które następnie 
zabierano na pasterkę, a po powrocie obwiązywano 
nimi drzewa w sadzie, by obficie owocowały. To tylko 
niektóre z wielu zapomnianych już dziś tradycji bo-
żonarodzeniowych. 

Przywołane wsPoMnienia
Takich magicznych zabiegów było niegdyś wiele. 
Dziś możemy jedynie przeczytać o nich na kartach 
książek lub ujrzeć je w muzealnych wnętrzach. 

Jezus się nam narodził…
zbliżają się jedne z najbardziej uroczystych dni w roku, pełne magii i rodzinnego ciepła – święta Boże-
go narodzenia. zapach choinkowego drzewka, widok odświętnie przybranego stołu z siankiem pod 
obrusem, dźwięki kolęd i z serca płynące życzenia. tak oto co roku dzieje się magia…

M I E J S C E

Wystawa „Boże Narodzenie na Mazowszu” prezen-
towana w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu jest 
wspomnieniem tej pięknej obyczajowości, a zarazem 
jednoznacznym obrazem różnic majątkowych i zmian 
światopoglądowych zachodzących wśród mieszkańców 
mazowieckiej wsi na przestrzeni ponad stu lat. 

A te były widoczne zarówno w sposobie przeżywania 
świąt, wyposażeniu wnętrz mieszkalnych i dekoracjach, 
jak również w asortymencie spożywanych w tym czasie 
potraw. W każdej z zagród znajdziemy ekspozycję po-
święconą odrębnemu zagadnieniu – od Adwentu, przez 
czas przedświąteczny, Wigilię i Boże Narodzenie, po dni 
poprzedzające karnawał. Zwiedzenie wszystkich daje 
pełen obraz bożonarodzeniowego świętowania miesz-
kańców mazowieckiej wsi przełomu wieków. W ukry-
tych pod strzechą włościańskich izbach można zoba-
czyć m.in. darcie pierza – charakterystyczne dla okresu 
Adwentu, tworzenie ozdób choinkowych oraz przy-
gotowanie tradycyjnej wieczerzy wigilijnej z początku  

XX wieku. Nie zabraknie ekspozycji doty-
czącej przygotowań do wyjścia na 

pasterkę – szykowania pochodni 
i wspomnianych już słomianych 

powrozów, którymi gospoda-
rze okręcali później drzewa 
w sadzie. Pojawią się też wi-
gilijne snopy wraz z wykona-

nymi ręcznie z opłatków ozdobami zwanymi światami, 
podwieszane u sufitu drzewka choinkowe oraz charak-
terystyczne dla Mazowsza grupy kolędnicze. Natomiast 
w eleganckich wnętrzach dworu zwiedzający ujrzą przy-
gotowanie wigilijnych potraw oraz przepięknie ustrojo-
ną choinkę zajmującą centralne miejsce w wytwornym 
salonie. 

Warto przenieść się w czasie i odwiedzić ten zapomnia-
ny, acz niezwykle klimatyczny i piękny świat, by poznać 
dawne zwyczaje i tradycje bożonarodzeniowe. Wysta-
wę „Boże Narodzenie na Mazowszu” można zwiedzać 
od 10 grudnia 2022 do końca lutego 2023 roku. 

agnieszka jezierska-chalicka

czyli wystawa „Boże narodzenie na mazowszu” w muzeum wsi mazowieckieJ w sierpcu 
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„Willa Marszałka Piłsudskiego” – kto nie widział choćby 
jej zdjęcia (fotografie często nie oddają rzeczywistej ku-
batury), może sobie wyobrażać, że ten wybitny mąż sta-
nu mieszkał na niekończących się metrażach i opływał 
w luksusy. Tak jak chociażby powojenni komunistyczni 
bonzowie. Tymczasem Milusin, nawiązujący stylem do 
architektury dworkowej, już z zewnątrz wydaje się nie-
wielki, a w środku – zważywszy na to, że musiał po-
mieścić rodzinę Marszałka – też jest raczej skromnych 
rozmiarów. Stanął w 1923 roku na gruncie kupionym 
dwa lata wcześniej przez drugą żonę Piłsudskiego, Alek-

sandrę, a jego budowę ufundował Komitet Żołnierza 
Polskiego ze zbiórki. Wojacy zresztą brali udział w reali-
zacji projektu znanego architekta Kazimierza Skórewi-
cza. Ofiarowując Dziadkowi majątek ziemski, uczczono 
w ten sposób jego zasługi dla Ojczyzny. 

Oaza spOkOju Marszałka
On sam znalazł w Milusinie spokojną przystań na trzy 
lata, 1923–1926, czyli od czasu dymisji ze stanowiska 
szefa Sztabu Generalnego (Marszałkiem wstrząsnął też 
mord na prezydencie Gabrielu Narutowiczu – nie taką 

Milusin 
Sulejówek na stałe zapisał się na kartach historii Polski. To tu przed przewrotem majowym spokojną przystań 
znalazł Marszałek Piłsudski – słynny dworek Milusin ufundowali w uznaniu jego zasług żołnierze. Dziś jest 
to nowoczesne, przyjazne dzieciom muzeum, w którym uczymy się zarówno o historii, jak i codzienności 
dwudziestolecia międzywojennego.
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demokrację w wywalczonej z trudem II Rzeczpospolitej 
sobie wyobrażał!) do przewrotu majowego. Gdy wrócił 
do politycznej gry, odwiedzał willę tylko sporadycznie. 
Po śmierci Marszałka willa pozostawała w rękach jego 
żony do września 1939 roku, gdy pani Aleksandra w ob-
liczu niebezpieczeństwa wojny wyemigrowała z córkami 
do Londynu. Losy Milusina były dalej arcyciekawe – naj-
pierw naturalnie zajęli go Niemcy, a po zakończeniu 
światowego konfliktu Ludowe Wojsko Polskie, które wy-
wiozło stąd wszystko, co się dało. Do 1956 roku dworek 
pozostawał w gestii Ambasady ZSRR, a następnie – na 
szczęście dla obiektu i bezpośredniej okolicy – działa-
ło tu przedszkole. A ponieważ dzieciaki musiały mieć 
podwórko do zabawy, gruntów nie rozparcelowano. Po 
transformacji ustrojowej willę przekazano Fundacji Ro-
dziny Józefa Piłsudskiego, z którą ministerstwo kultury 
i sztuki zawarło umowę na utworzenie Muzeum Józefa 
Piłsudskiego w Sulejówku. 

paMiątki z dawnych lat
O tym, co pozostało z dawnego Milusina, miałam oka-
zję przekonać się w ubiegły piątek, gdy zwiedzałam go 
wraz z grupą kolegów-dziennikarzy jako punkt progra-

mu wycieczki zorganizowanej przez Mazowiecką Regio-
nalną Organizację Turystyczną szlakiem Bitwy Warszaw-
skiej 1920 roku. Bez zmian zachowała się cała bryła 
domu, ale też układ pokoi, stolarka drzwi i okien, drew-
niane parkiety, po których teraz można chodzić tylko 
w plastikowych ochraniaczach – i słusznie, bo Milusin 
dopiero co odremontowano. Na szczęście nie ujęło mu 
to „patyny”, jaką nadaje historycznym wnętrzom upływ 
czasu. Udało się też odzyskać nieco z wystroju wnętrz. 
Mogłam więc podziwiać oryginalne meble w saloniku, 
tyle że siłą rzeczy pokryte nową tapicerką.

W saloniku stoi też pianino przypominające, że pani 
Aleksandra na nim grywała (instrument nie należy do 
dawnego wyposażenia), a za nim, we wnęce, na ko-
lumnie „odzyskany” wazon. Nie każdy zwróci uwagę na 
malutką, stojącą na kominku czarną rzeźbę „Szaman” 
autorstwa Julii Stabrowskiej – to obraz jej męża. „Staw 
w Parku” też do Milusina trafił z powrotem, jak i pej-
zaże Wilna pędzla Ignacego Pinkasa, ponadto obrazy 
Stanisława Ignacego Witkiewicza przedstawiające panią 
Aleksandrę oraz Jadwigę (przedstawioną jak na dziew-
czynkę w dosyć demoniczny sposób – artysta wspoma-

anna kłOssOwska

Rzeczpospolita  
i suchaRy

M I E J S C E



gał się przy jego malowaniu procentami, jak „pyfko” czy 
madera plus inne używki, co zresztą uczciwie wypisał 
w rogu dzieła). W odtworzonej sypialni, nad jakże wą-
skim, rzekłabym, spartańskim łóżkiem wiszą fotografie 
rodziców Ziuka, a obok stoi autentyczny stolik szacho-
wy. Mikroskopijna wręcz wydaje się łazienka z malutką 
wanną, a kuchnia – królestwo pysznie gotującej „pań-
stwu” Adelci – też nieduża. 

MuzeuM i słOdkOści
Ukryty w obfitym drzewostanie odtworzonego pieczo-
łowicie ogrodu z czasów Piłsudskich Milusin stanowi 
dziś część całego kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskie-
go w Sulejówku. Willi nie widać (taki był zamysł Krzysz-
tofa Jaraczewskiego, architekta, prezesa Fundacji Rodzi-
ny Józefa Piłsudskiego i pierwszego dyrektora placówki) 
z nowoczesnej, betonowej bryły budynku głównego. 
Cieszę się, że i mnie udało się w końcu obejrzeć zainsta-
lowaną w jej podziemiach wystawę stałą „Dla RecZypo-
spolitej. Józef Piłsudski 1867–1935”. Ekspozycja składa 
się z sześciu galerii – pięciu biograficznych i szóstej pre-
zentującej symbole i mity, którymi na przestrzeni lat ob-
rosła postać Marszałka. „Ziuk”, „Wiktor”, „Komendant”, 
„Naczelnik”, „Marszałek” – pięć galerii rozmieszczonych 
chronologicznie na dwóch poziomach hali wystawowej 
poświęcono kolejnym okresom życia i działalności Józe-
fa Piłsudskiego. Przyznam, że cała koncepcja podróży 
przez życie Marszałka wraz z zaznaczonymi wyraźnie 

„zakrętami” losu przypomniała mi ekspozycję w Świąty-
ni Opatrzności Bożej, której autorzy spletli razem życie 
kardynała Stefana Wyszyńskiego i Karola Wojtyły – pa-
pieża Jana Pawła II. Są też przestronne sale przeznaczone 
na warsztaty dla dzieci i młodzieży z kapitalnymi rekwi-
zytami, w tym modelami dwóch (z całej plejady) psów 
Marszałka. Kto zgadnie, które to? A przy okazji odpowie 
na pytanie lżejszego kalibru, a mianowicie, co lubił sobie 
pojadać Piłsudski? Krakersy, herbatniki od Wedla i cyna-
monowe sucharki. Marszałek Piłsudski miał słabość do 
tych słodkości, a ja w ubiegły piątek mogłam skosztować 
jego przysmaków w cukierni „Babeczki” w Sulejówku 
(https://www.facebook.com/cukierniababeczki/). Tu bo-
wiem zostały odtworzone, według oryginalnej receptu-
ry, Cynamonowe Suchary Marszałka. W przeciwieństwie 
do zwykłych sucharów, są cieniutkie, kruche, delikatne 
i smakują cynamonem oraz wanilią. Myślę, że w tej oa-
zie słodkości zakocha się każdy, kto przestąpi jej próg. 
Teraz, przed świętami pełna jest zdobionych pierników 
(można wziąć udział w warsztatach!), ale też z witryn 
kuszą autentyczne babeczki z czapami kremu, a wśród 
innych „ciach” wyróżnia się beza w kształcie białej róży 
z wnętrzem napełnionym kremem mascarpone dedyko-
wana żonie Marszałka, Aleksandrze. 11 listopada można 
było natomiast zjeść tu ciasto Adelci, biszkoptowy pla-
cek ze śliwkami nakryty kołderką bezową – tradycyjne, 
niedzielne ciasto w Milusinie przygotowywane przez tę 
wieloletnią, wierną gospodynię.
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Jeszcze przed I  wojną światową fabryka zmieniła profil pro-
dukcji na bardziej opłacalne prefabrykaty: blachy, rury, druty 
czy kształtowniki wykorzystywane w produkcji przemysłowej.

Dawnej fabryki czar
Wśród 10 zabytkowych budynków składających się na obecny 
kompleks Fabryki Norblina poczuć można 240-letnią historię 
tego miejsca. Na terenie Muzeum znajduje się aż 50 maszyn 
i  urządzeń, czyli kompletny ciąg technologiczny dawnej fa-
bryki. Znajdziemy tu piec hartowniczy czy piece żarowe, 
w których niegdyś były wygrzewane półprodukty. Dodatkową 
atrakcją jest możliwość wejścia do wnętrza jednego z  takich 
urządzeń, ponieważ został on – za zgodą stołecznego Kon-
serwatora Zabytków – przecięty na pół, a jedna z jego komór 
wypreparowana tak, by można było zajrzeć do środka i poznać 
z bliska sposób jej funkcjonowania. Prawdziwą gratką dla mi-
łośników starych maszyn będzie z  pewnością hydrauliczny 
akumulator wyrównawczy do 520-tonowej prasy poziomej. To 
największy i jeden z cenniejszych eksponatów w Muzeum Fa-
bryki Norblina – tym bardziej wyjątkowy, że na świecie pozo-
stały już tylko cztery takie egzemplarze. Jeden z nich podnosił 
londyński Tower Bridge. Podczas zwiedzania warto udać się 
także na taras widokowy i przez lunetę czasu zobaczyć, jak na 
przestrzeni lat zmieniał się teren i jego zabudowa.

OD kamerDynera 
DO zakłaDów platerniczych
Skarby Muzeum Fabryki Norblina za pierwszym razem najlepiej 
obejrzeć z  przewodnikiem miejskim lub aktorem, który wciela 
się we właściciela dawnej fabryki. Przewodnik zabierze nas w po-
dróż przez dwa stulecia. Opowie o początkach tego terenu, któ-
rego pierwszym właścicielem był kamerdyner ostatniego króla 
Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego – Franciszek Ryx, 
przybliży skutki zniszczeń dokonanych podczas dwóch wielkich 
wojen, a także zapozna z wieloma reliktami, które przypominają 
o dawnej świetności tych zakładów platerniczych. 

Dla zainteresowanych indywidualnym eksplorowaniem mu-
zealnych zbiorów mamy do wyboru także: 
• druki muzealne,
• ich wersję online dostępną w aplikacji mobilnej,
• audioprzewodnik w języku polskim, angielskim lub ukraiń-

skim – także dostępny z poziomu aplikacji mobilnej.

Warto zaplanować odwiedziny w Muzeum Fabryki Norblina 
i poznać ten kawałek warszawskiej historii.

Muzeum jest czynne od wtorku do niedzieli w godzinach od 
1100 do 1900. 

MuzeuM Fabryki NorbliNa 
odkryj ponad 240 lat niesamowitej historii

więcej informacji o muzeum: www.muzeumfabrykinorblina.pl

muzeum fabryki norblina to wyjątkowe miejsce, zajmujące prawie dwa hektary w  sercu 
warszawy. przywrócono go do życia w  ramach rewitalizacji pofabrycznych zakładów norblin, 
bracia buch i t. werner. to tutaj niegdyś powstawały znane w całej europie, a także w rosji i na 
zakaukaziu platery. etażerki, świeczniki, zastawa stołowa, obiekty sakralne, przybory toaletowe 
to tylko niektóre spośród 400 eksponatów udostępnionych dla zwiedzających. 



Nowym magnesem przyciągającym uwagę zarówno 
mieszkańców, jak i turystów krajowych i zagranicznych jest 
najnowszy pomysł Warszawskiej Organizacji Turystycznej.

Klub Odkrywców Warszawy – bo o nim mowa – to rodzaj 
zaproszenia do poznawania i odkrywania miasta, a przy 

okazji do mądrej edukacji i zabawy. Jego materialną for-
mą jest książeczka służąca do kolekcjonowania pieczątek 
z odwiedzanych atrakcji.

Muzealna WarszaWa W pigułce
W książeczce znalazły się informacje o instytucjach kultu-

ry biorących udział w akcji oraz ciekawostki, które są tylko małą zapowiedzią 
tego, czego można dowiedzieć się, będąc już na miejscu. Na stronie www.
odkrywajwarszawe.pl/Klub_Odkrywcow_Warszawy zamieszczony jest także 
regulamin akcji.

Miejsc opisanych w książeczce i na stronie projektu jest 18 – wyróżnikiem ich 
wszystkich jest fakt, że są członkami WOT. Znajdziemy tu zatem: Zamek Kró-
lewski, POLIN – Muzeum Historii Żydów Polskich, Muzeum Fryderyka Chopina 
w Warszawie, Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Powstania War-
szawskiego, Muzeum Warszawy, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Muzeum Ła-
zienki Królewskie, Zachętę – Narodową Galerię Sztuki, Centrum Sztuki Współ-
czesnej Zamek Ujazdowski, Muzeum Polskiej Wódki, Centrum Nauki Kopernik, 
Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, Muzeum Domków Lalek, Gier 
i Zabawek, Muzeum Fabryki Norblina, Muzeum Świat Iluzji, Muzeum Życia  
w PRL i Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.

zabaWa dla Wszystkich
Odkrywcą Warszawy może zostać każdy. W Klubie Odkrywców Warszawy chce-
my widzieć młodzież, dzieci, dorosłych, emerytów, osoby z niepełnosprawno-
ściami, pary, singli, jednym słowem WSZYSTKICH. Jedyne, czego potrzeba, to 
chęć odkrywania miasta!

Program Klubu Odkrywców Warszawy ma za zadanie pokazać to, co w hi-
storii i kulturze Polski i Warszawy najcenniejsze. Zbiory stołecznych muzeów 
oraz organizowane w nich wystawy czasowe pełnią jednak nie tylko funkcję 
edukacyjną, ale również inspirują, zachęcają do krytycznego myślenia, a także 
pozwalają na aktywny udział w bieżącym życiu kulturalnym europejskiej me-
tropolii, jaką jest Warszawa. 

Poza frajdą kolekcjonowania pieczątek w projekcie można zdobyć nagrody 
specjale i nagrody niespodzianki

Wydarzenia, koncerty, wycieczki tematyczne, atrakcje, nowe produkty inspirują do tworzenia 
tras, które na długo pozostaną w pamięci. Warszawa od lat znajduje się w czołówce najchętniej 
odwiedzanych miejsc w polsce. niepowtarzalna atmosfera, otwartość mieszkańców i ich inicja-
tywy czynią Warszawę miastem wyjątkowym. Miastem, które zdecydowanie warto odwiedzać 
i poznawać. Jego bogata oferta turystyczna i kulturalna przyciąga nie tylko licznych gości za-
granicznych i krajowych, ale również szerokie grono warszawiaków, którzy chętnie odwiedzają 
stołeczne muzea i instytucje kultury. 
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co zatem trzeba zrobić, 
by zostać Odkrywcą Warszawy?

 zapoznać się z regulaminem projektu,
 kupić książeczkę,
 kolekcjonować pieczątki,
 dołączyć do grona 

    Odkrywców Warszawy!
 zbierać nagrody.

patronem medialnym 
projektu jest radio dla ciebie.
Biorąc udział w programie „Klub 
Odkrywców Warszawy”, uczest-
nicy mają możliwość dodatkowo 
wesprzeć Fundację ,,Daj Herba-
tę”, która od lat pomaga osobom  
w kryzysie bezdomności, ponieważ 
część dochodów ze sprzedaży ksią-
żeczki będzie przeznaczona właśnie 
na ten cel.

Warszawska Organizacja Turystycz-
na jest stowarzyszeniem publiczno-
-prywatnym powstałym z inicjatywy 
miasta. Zrzesza podmioty działające 
w szeroko pojętej branży turystycz-
nej w Warszawie (organizatorów 
turystyki, agencje eventowe, hotele, 
obiekty konferencyjne, instytucje kul-
tury, restauracje). Wspiera tworzenie 
i promocję produktów turystycznych 
i ofert z zakresu turystyki wypoczyn-
kowej (m.in. city break) i MICE. 

www.wot.waw.pl

ZwiedZać miasto można 
na wiele różnych sposobów 
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Sądecczyzna to region,  
który warto odwiedzić o każdej porze 

roku. Atrakcji jest tu co niemiara,  
począwszy od magicznej  

Krynicy-Zdroju, przez zabytkowy 
Stary Sącz, po górskie szlaki 
Beskidów. Jednak tym razem  

w mniejszym stopniu zajmiemy się 
ustalaniem, co odwiedzić, a bardziej 

skupimy się na pytaniu:  
jak? W Sądeckiem odpowiedź 

może być tylko jedna – aktywnie!

Z a m k i  i  P a ł a c e

Jesienią najlepiej czas spędza się w Beskidzie Sądeckim na 
nogach – chodząc, biegając lub na dwóch kółkach. Sieć szla-
ków, dobrze zlokalizowanych schronisk i dogodne warunki 
komunikacyjne sprawiają, że każdy znajdzie tu coś dla siebie. 
Większość szlaków wiedzie wzniesieniami bez gwałtownych 
i męczących podejść, za to z fantastycznymi widokami. Naj-
bardziej znany jest oczywiście czerwony Główny Szlak Be-
skidzki, najdłuższy szlak w Polsce (małopolski odcinek został 
w tym roku laureatem konkursu Turystyczne Skarby Małopol-
ski). Ale szlaki piesze i trasy biegowe znaleźć można właściwie 
wszędzie: czy to będzie wejście na Radziejową, wędrówka 
z Rytra na Przehybę czy bieg pasmem Jaworzyny Krynickiej. Na 
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Czas na ruch, 
czas na Sądeckie

bardziej doświadczonych biegaczy czeka wrześnio-
wy Przehyba Trail, czyli górski bieg z metą w Gołko-
wicach Górnych.

Rowerowe odkrywanie Sądecczyzny
W Beskidzie Sądeckim idealnie sprawdzi się rower, 
zwłaszcza jeśli chcemy zapuścić się w mniej znane 
rejony i odkryć kulturowe perełki regionu – na przy-
kład te leżące na Szlaku Architektury Drewnianej, 
których w powiecie nowosądeckim nie brakuje. Na 
pewno warto zobaczyć gotycki kościół Matki Bo-
skiej Różańcowej w Przydonicy, którego początki 
sięgają XVI wieku, kościół pw. Wszystkich Świętych 
w Ptaszkowej czy Stary Sącz i stanowiący jego serce 
klasztor klarysek ufundowany przez św. Kingę. Nie 
można też pominąć uzdrowiskowego uroku Kryni-
cy-Zdroju z zabytkowymi pensjonatami i Muzeum 

Nikifora ulokowanym w willi „Romanówka”. Na 
rowerze dojedziemy też do połemkowskich cerkwi 
w Powroźniku, Szczawniku, Złockiem, Binczarowej 
czy Tyliczu oraz zwiedzimy zamki, a właściwie ich 
ruiny w Muszynie i Rytrze.  Wielbiciele tradycyjnych 
smaków na pewno zatrzymają się w słynnych go-
spodarstwach pasiecznych w Stróżach i Kamian-
nej (w „Sądeckim Bartniku” w Stróżach działa 
muzeum i skansen pszczelarski), a poszukiwacze 
przyrodniczych ciekawostek odnajdą „kosmiczną” 
mofetę w Tyliczu. Dzięki szlakom rowerowym ła-
two dojedziemy we wszystkie te miejsca. Przez Są-
decczyznę prowadzi fragment trasy VeloDunajec, 
VeloNatura (wzdłuż doliny Popradu) oraz najnowszy –  
AquaVelo, który ciągnie się od granicy ze Słowacją 
aż do Szczawnicy. Rowerzystom szukającym więk-
szej dawki adrenaliny polecamy Bike Park w Słotwi-
nach – cztery zróżnicowane pod względem trudno-
ści trasy rowerowe poprowadzono na terenie stacji 
narciarskiej, gdzie przy okazji można się wspiąć na 
blisko 50-metrową wieżę widokową w Słotwinach 
i zwiedzić przyrodniczą ścieżkę w koronach drzew. 
Modne ostatnio stają się też pump tracki, czyli owal-
ne tory rowerowe pełne ciasnych zakrętów i muld. 
W regionie możne je znaleźć w Nowym Sączu i Piw-
nicznej-Zdroju.

Cerkiew św. Jakuba w Powroźniku

Piwniczna-Zdrój z lotu ptaka

Ewa KubaCzyK



Narty dla początkujących i zaawansowanych
Jaworzyna Krynicka i Słotwiny od lat są doskonale 
znane narciarzom jako jedne z najbardziej popular-
nych ośrodków narciarskich w Polsce. Dołączyła do 
nich Stacja Narciarska Dwie Doliny Muszyna-Wier-
chomla, która wyróżnia się rozległością terenów 
narciarskich, nowoczesną infrastrukturą i zapleczem 
noclegowym na każdą kieszeń. Wisienką na torcie są 
przepiękne widoki: na Beskid Sądecki i Tatry. Przygo-
towano tu także trasy dla skitourowców prowadzące 
na Runek, Jaworzynę Krynicką, Halę Łabowską i Pustą 
Wielką. To oczywiście nie koniec – zaplecze do upra-
wiania sportów zimowych znajdziemy także w Tyliczu 

(stacje narciarskie „Tylicz” i „Master Ski”), Piwnicznej-
-Zdroju, Rytrze, Cieniawie czy Kamiannej. Wszystkie te 
ośrodki zapewniają infrastrukturę do uprawiania spor-
tów zimowych – wypożyczalnie sprzętu, szkółki nar-
ciarskie i snowboardowe, wyciągi, sankostrady oraz 
bogate zaplecze gastronomiczno-noclegowe. 

Sądeckie przyciąga także narciarzy biegowych, jako że 
tras biegowych przybywa tu z każdym rokiem. Więk-
szość skupia się w okolicach Krynicy-Zdroju i Muszyny. 
Dwie z nich – łączące Tylicz z Górą Parkową – położo-
ne są w wyjątkowym otoczeniu, z malowniczymi wi-
dokami i wszechogarniającą ciszą. Na miejscu czekają 
regularnie ratrakowane trasy, parking, nowoczesna 
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wypożyczalnia nart biegowych i serwis, a także jedyna 
w regionie szkoła narciarska dla biegaczy. U podnóży 
Jaworzyny Krynickiej zlokalizowane są trasy narciar-
stwa biegowego „U Leśników” (także zróżnicowane 
pod względem trudności), pobiegać na nartach moż-
na także w okolicy Wierchomli lub Ptaszkowej, na te-
renie Centrum Sportów Zimowych.  

Dla zdrowia i relaksu
Na koniec warto przypomnieć, że Sądecczyzna to mały 
uzdrowiskowy raj. Po aktywnie spędzonym dniu war-
to zatem skorzystać z bogatej oferty spa & wellness, 
a przy okazji podleczyć różne dolegliwości (tutejsze 
wody wykorzystuje się do leczenia m.in. schorzeń dróg 
oddechowych, układu moczowego i pokarmowego). 
W pakiecie dostaniemy piękną naturę, ciekawą archi-
tekturę, wyjątkowy mikroklimat oraz pełen relaks. Za-
chęcamy oczywiście do odwiedzenia znanej i lubianej 

Krynicy-Zdroju, słynącej z pięknych ogrodów tematycz-
nych Muszyny, malowniczej Piwnicznej-Zdroju, a także 
Żegiestowa – nieco zapomnianego, a przecież leżącego 
w najpiękniejszej części doliny Popradu uzdrowiska. 
Można to zrobić również na rowerze, korzystając z Ro-
werowego Szlaku Wód Mineralnych, którym dotrzemy 
do najcenniejszych przyrodniczo źródeł wody mineral-
nej w Miliku, Szczawniku, Jastrzębiku i Muszynie oraz 
do wspomnianej już mofety w Tyliczu.

Czy w jesiennej złotej odsłonie, czy obsypana białym 
puchem Sądecczyzna zawsze oczarowuje i zachwy-
ca. Na ośnieżonym stoku, na szlaku biegnącym bu-
kowym lasem, na krynickim deptaku czy w ogrodach 
sensorycznych – nakarmisz tu zmysły pięknem natu-
ry, łykniesz sporą dawkę adrenaliny, wzmocnisz ciało 
i ducha. A potem będziesz wracać po więcej… wio-
sną, latem, jesienią i zimą.

STAROSTWO POWIATOWE
W NOWYM SĄCZU

ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz
tel. +48 18 41 41 600

powiat@nowosadecki.pl
www.nowosadecki.pl

Kulturalna jesień na Sądecczyźnie
Rozpoczyna ją wrześniowy Festiwal Lachów i Górali 
w Piwnicznej-Zdroju – trzy dni występów zespołów lu-
dowych z Polski, Słowacji i Węgier prezentujących kul-
turę Karpat. Towarzyszy mu Festiwal Biegowy – jedna 
z największych imprez sportowych w Polsce dla ama-
torów i zawodowych biegaczy (blisko 30 konkurencji 
biegowych w trzy dni). Październik to w Sądeckiem 
święto teatru. Już od 25 lat odbywa się tu Jesienny 
Festiwal Teatralny, w ramach którego obejrzeć można 
ciekawe, często premierowe spektakle z całej Polski. 
Również Sądecka Jesień Kulturalna dostarcza wielu 
muzycznych i wizualnych wrażeń. 

W tym roku w Nawojowej, podczas wystawy AGRO 
Nawojowa 2022, odbyły się pierwsze Dożynki Powia-
towe, które – miejmy nadzieję – zapiszą się na stałe 
w kalendarzu wydarzeń kulturalnych powiatu nowo-
sądeckiego. Były tradycyjne wieńce dożynkowe, la-
chowskie i góralskie śpiewy, a także mnóstwo trady-
cyjnych potraw przygotowanych przez Koła Gospodyń 
Wiejskich. To doskonała okazja do prezentacji żywej 
tradycji i dorobku kulturowego regionu.

Powiat Nowosądecki www.sadeckie.eu SADECKIEzaprasza SADECKIE_zaprasza SADECKIE_zaprasza SADECKIE

Wieża widokowa w Krynicy-Zdroju

Kolej gondolowa Jaworzyna Krynicka

Krynica-Zdrój – Pijalnia Słotwinka



Położona na południu kraju, między województwa-
mi śląskim i dolnośląskim, łączy w sobie bogactwo  
wielokulturowej historii z zabytkami sięgającymi śre-
dniowiecza, piękno natury z atrakcjami dla najmłod-
szych. To miejsce wyjątkowe pod każdym względem. 
Niech miarą atrakcyjności regionu będzie to, że prawie 
każde miasteczko przyrównuje się tu do najsłynniej-
szych europejskich zabytków.

Wenecja, Rzym, caRcassonne?
Weźmy na przykład opolską Wenecję z zabytkowymi ka-
mieniczkami nad Młynówką (starym korytem Odry) w Stoli-
cy Polskiej Piosenki – Opolu. Warto stąd przejść się na Rynek, 
odwiedzić Muzeum Śląska Opolskiego, Wieżę Piastowską, 
Muzeum Polskiej Piosenki, Zamek Górny lub położoną nie-
co dalej zieloną wyspę Bolko wraz z Opolskim ZOO. 

Opolszczyzna to także liczne skarby architektury, z Zam-
kiem Moszna na czele, który tak naprawdę nie jest 
zamkiem, lecz pałacem, a formą niektórym przypomina 

Hogwart, a innym budowle z filmów Disneya. Równie 
dużo skojarzeń budzi Zamek Piastów Śląskich w Brze-
gu nazywany – nomen omen – śląskim Wawelem, a to 
chyba za sprawą arkadowego dziedzińca, który wydaje 
się młodszym bratem krakowskiego zamku. Mamy też 
polskie Carcassonne, czyli klimatyczny Paczków – okolo-
ny średniowiecznymi murami obronnymi, z zachowaną 
zabudową, ratuszem i słynnym Domem Kata.

Do tej wyliczanki dodać należy śląski Rzym – Nysę, daw-
ną siedzibę biskupów wrocławskich, a równocześnie 
jedną z najpotężniejszych twierdz XIX-wiecznej Europy 
i wiele, wiele innych miast i miasteczek, które wcale nie 
muszą odwoływać się do słynnych odpowiedników, bo 
same w sobie są zachwycające i pełne atrakcji.

Relaks nad RozleWiskiem
Jeśli szukamy na Opolszczyźnie wypoczynku na łonie na-
tury, to także jest w czym wybierać. Opolskie to piękne 
lasy, jeziora, rzeki, góry i wielka różnorodność przyrody. 

Małe znaczy piękne
Może i Opolszczyzna jest najmniejszym województwem w Polsce, ale atrakcji i fantastycznych miejsc jest na 
jej obszarze tyle, że starczyłoby dla giganta. 
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Prawie wszystkie te elementy znajdziemy w Stobrawskim 
Parku Krajobrazowym, idealnej lokalizacji na wycieczkę 
rowerową, kajaki czy po prostu spacer. Stawy Niemo-
dlińskie to ptasi raj, gdzie zbiorniki wody zajmują po-
nad 1000 hektarów. A góry? W regionie także je mają! 
Mowa o niepozornych, ale pełnych tajemnic Górach 
Opawskich. Żelaznym punktem programu jest także 
Góra św. Anny z sanktuarium, które od wieków przycią-
ga pątników z całej Europy. W podróż w bardziej odległe 
czasy warto się wybrać do JuraParku w Krasiejowie, gdzie 
staniemy oko w oko z dinozaurami, a raczej ich natural-
nej wielkości modelami. 

Po trudach zwiedzania warto posmakować regional-
nych potraw, z których słynie Opolszczyzna. Poleca-
my oczywiście opolską roladę wołową, kluski śląskie,  
wodzionkę czy śląskie niebo i inne przysmaki, których 

warto popróbować na Szlaku Kulinarnym Opolski Bifyj 
(www.opolskibifyj.com). 

Wszystkie te turystyczne skarby mieszczą się na nieco po-
nad 9 tysiącach kilometrów kwadratowych powierzchni. 
I choćby ze względu na to nagromadzenie atrakcji (ich 
opis znajdziecie na portalu turystycznym www.visitopol-
skie.pl) Opolszczyznę – osnutą legendami krainę zam-
ków, złota i dinozaurów – trzeba po prostu zobaczyć.

eWa kubaczyk
Twierdza Nysa Zamek Moszna

Stobrawski Park Krajobrazowy Jezioro Nyskie 

Opolska Wenecja
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ul. Żeromskiego 3, 45-053 Opole
tel. +48 (77) 44 12 521, 522  
www.orot.pl
www.visitopolskie.pl



Powiat sławieński w województwie zachodnioPomorskim nazywany 
jest sercem Polskiego wybrzeża. i nie chodzi tylko o samo Położenie 

– turystyczne życie tętni tu zarówno latem, jak i zimą, a atrakcji do zwiedzenia 
i ciekawostek do odkrycia jest tyle, że wraca się tu rok Po roku.

To rzeczywiście geograficzne centrum Pomorza. Na 
potwierdzenie tego faktu we wsi Wicie postawiono 
specjalny kamień z tablicą informującą, że oto właśnie 
znajdujemy się na 261 kilometrze polskiej linii brze-
gowej, czyli na środku wybrzeża. Region przyciąga 
wielbicieli nadmorskiego wypoczynku świetnym mi-
kroklimatem (to zielona kraina, bez przemysłu i zanie-
czyszczeń), czystymi plażami, mnóstwem wody (oprócz 

morza mamy tu także jeziora, a zimą aquaparki) oraz 
licznymi zabytkami sięgającymi średniowiecza. Wzdłuż 
wybrzeża ciągną się dobrze zachowane wydmy opa-
sane nadmorskimi lasami, a okolice jeziora Kopań sta-
nowią obszar Natura 2000. Znajdzie się tu miejsce dla 
każdego: dla tych, którzy lubią wypoczywać na plaży 
wśród tłumu, blisko różnych atrakcji, oraz dla tych, któ-
rzy kochają ciszę i spokój.

Ludzie z inicjatywą
To miejsce pełne pasji i inspiracji. I ludzi, którzy te pa-
sje przekuwają w przygodę. Tak powstała na przykład 
Leonardia w Krupach – królestwo gier drewnianych dla 
małych i dużych, opartych na projektach Leonarda da 
Vinci. Jako że to strefa wolna od komputera, może się 
okazać, że dziadek radzi sobie tu zdecydowanie lepiej 
niż wnuczek. Potrzebujesz się na chwilę zgubić wśród 

zieleni? Odwiedź gospodarstwo w Labiryntach, by po-
szukać wyjścia z – nomen omen – labiryntów. Owocem 
pasji jest też galeria rybacka w Jezierzanach, której wła-
ściciel od ponad 30 lat gromadzi skarby wydobywane 
z czeluści Bałtyku. Przygodą będą również odwiedziny 
w Forcie Marian – prywatnym muzeum sprzętu woj-
skowego w Melechowie. Goście mogą tu skorzystać ze 
strzelnicy Battlefield czy zagrać w paintballa. My poleca-
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my zwłaszcza przejażdżkę jeepem po leśnych wertepach 
– zawrót głowy gwarantowany! Ta niesamowita kolek-
cja pojazdów wojskowych (ponad 145 eksponatów!) 
zaczęła się ponoć od motocykli – teraz do Darłowa co 
roku zjeżdżają fanatycy, pardon – pasjonaci militariów 
z całego świata.  

królewskie miasto
Dumą „serca polskiego wybrzeża” jest położone nad 
morzem Darłowo, z latarnią morską i słynnym rozsuwa-
nym mostem. Jest to jedno z nielicznych w Polsce miast 
królewskich, a nosi to miano dlatego, że urodził się tutaj 
i tu został pochowany Eryk I, książę pomorski z rodu Gry-
fitów. Jak na średniowiecze to nietuzinkowa osobowość 
– w wieku 7 lat został królem Norwegii, później także 
Danii i Szwecji, ściśle współpracował z Jagiełłą – był 
z wizytą w Krakowie w trakcie koronacji czwartej żony 
starego króla. Po detronizacji wrócił do Darłowa i zajął 
się korsarstwem; podobno gdzieś w okolicy ukrył zdoby-
te skarby, których współcześni śmiałkowie nadal szukają 
w piwnicach XIV-wiecznego zamku. 

W murach gotyckiego zamku Eryka I mieści się dzisiaj 
muzeum – Zamek Książąt Pomorskich, z cennymi eks-
ponatami średniowiecznej sztuki sakralnej i kultury Po-
morza. Natomiast  Stare Darłowo to niewielki, urokliwy 
rynek z barokowym ratuszem, licznymi zabytkowymi 
budynkami mieszkalnymi, bramą miejską, mostami 
i wałami oraz średniowiecznym układem ulic i alejek. 
Co ważne, z każdego miejsca można dojść nad morze 
w 10–15 minut.

najmłodszy kurort
Niedaleko Darłowa znajdują się Dąbki – najmłodsze 
polskie uzdrowisko. Położone nad morzem, oferuje go-
ściom najnowocześniejsze zaplecze medyczne i sana-
toryjne, ośrodki rehabilitacyjne, spa & wellness, a także 

czyste plaże i terapeutyczne dawki jodu. Spokojne, ciche, 
niezatłoczone okolice Dąbek przyciągają głównie rodziny 
z dziećmi. Jest tu dużo przestrzeni, gdzie maluchy mogą 
pobiegać, a dorośli znaleźć chwilę samotności i spokoju. 
Dla miłośników sportów wodnych przy jeziorze Bukowo 
powstało Centrum Sportów Wodnych, gdzie można wy-
pożyczyć sprzęt rekreacyjny, rowery wodne czy łódki.

naDmorska iDylla
Powiat sławieński to idealne miejsce dla osób szukają-
cych ciszy i spokoju, wybierających raczej dzikie plaże 
i piękno wybrzeża niż zatłoczone kurorty. To miejsce 
z nieskazitelną atmosferą, pozbawioną zgiełku wielkich 
aglomeracji, piękne latem, ale jeszcze bardziej urokliwe 
jesienią, zimą i wczesną wiosną, kiedy nie ma turystów. 
Można tu spacerować wzdłuż plaży lub wybrać się na 
przejażdżkę rowerem, zasłuchać w szumie fal, zrelakso-
wać lub po prostu zachwycać się widokami. Popularna 
trasa spacerowa (i rowerowa) prowadzi wzdłuż brzegu 
morza przez las – z jednej strony mamy widok na jezioro 
Kopań, z drugiej – na wydmy, morze i dziką plażę. Ta 
cisza, spokój i świeże powietrze przesycone zapachem 
sosny to coś niesamowitego, co zostaje z nami na długo.

Więcej informacji: http://darlot.pl

Poznajcie tę krainę, wędrując Szlakiem Świętej Warmii. 
To gotowa propozycja wycieczki po 16 najciekawszych 
miejscowościach tego regionu – wspaniałych zabytkach, 
ciekawych historiach, smacznej regionalnej kuchni. Swo-
ją podróż musicie zacząć od Wrót Warmii, by przejść je 
jak kiedyś biskupi warmińscy, którzy przybywali tędy z 
Warszawy do swojej diecezji. Podróż zaczynacie więc 
w Bałdach, niewielkiej wsi w gminie Purda. Potem dwa 
cuda – sanktuarium w Gietrzwałdzie i źródełko, które 
ma mieć uzdrawiającą moc, oraz Święta Lipka, gdzie 
odbywają się wspaniałe koncerty organowe, podczas 
których „ożywają” figurki. Kolejne przystanki to Chwa-
lęcin, Bisztynek, Reszel, Krosno, Głotowo czy Tłokowo. 
Na trasie znajduje się też Stoczek Klasztorny, a z nim 
historia związana z postacią kardynała Stefana Wyszyń-

skiego. Nie możecie zapomnieć o Olsztynie, Fromborku, 
Dobrym Mieście i Lidzbarku Warmińskim. Każde z tych 
miejsc ma swój niepowtarzalny klimat. Zamki, kościoły, 
zachwycające ołtarze, przydrożne kapliczki. Nie brakuje 
też legend i ciekawostek. Uroki tej krainy można pozna-
wać na rowerze, indywidualnie, w grupie czy też całymi 
rodzinami. Oczywiście od wody nie uciekniemy. Spływy 
kajakowe, zwłaszcza Łyną, to wyjątkowe doznanie. Jak 
już zobaczycie te atrakcje z ziemi, zawsze możecie wzbić 
się w niebo, by ujrzeć Warmię z lotu ptaka. Widok jest 
zachwycający. Malowniczy krajobraz zapiera dech w 
piersiach. Swoją podniebną podróż możecie zacząć na 
lądowiskach w Gryźlinach lub Olsztynie. Więc nie zwle-
kajcie, Warmię już dziś na urlop (lub na weekend) wy-
bierajcie!

34 MAGAZYN ŚWIAT PODRÓŻE I KULTURA

Fort Marian – muzeum sprzętu wojskowego w MelechowieZamek Książąt Pomorskich – Muzeum w Darłowie

Nad całym rejonem czuwa DARLOT 
Darłowska Lokalna Organizacja Turystyczna: 

aktywna również na portalach społecznościowych:
Facebooku i Twitterze.   

  darlot.pl       darlot_pl 

Centrum Obsługi Turystycznej
ul. Powstańców Warszawskich 51, 76-150 Darłowo 

tel. 519 30 30 32, e-mail: cot@darlot.pl

Regionalne Centrum Obsługi Turystycznej
ul. Dworcowa 4, 76-100 Sławno 

tel. 519 30 30 31, e-mail: rcot@darlot.pl
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Warmia 
zachwyca o każdej porze

myślicie mazury i wyobraźnia pokazuje wam przede wszystkim wielkie jeziora, żaglówki i lasy. my dziś 
przenosimy was na warmię, która jest inna, bardziej magiczna. o jej wyjątkowości świadczy przede 
wszystkim bogate dziedzictwo architektury sakralnej.



Kołobrzeg od zawsze był miastem uzdrowiskowym, 
przyciągającym rzesze turystów i – przede wszystkim – 

kuracjuszy. Aby uatrakcyjnić ten przekaz, 
naszą kolejną inspiracją stała się 

filozofia slow life – zaadap-
towana na nasze potrzeby  

i potwierdzona wielolet-
nią tradycją uzdrowi-
skową i charakterem 
miasta.

SEZON TRWA 
TU CAŁY ROK!

Chcieliśmy dokonać zmia-
ny, bo choć Kołobrzeg jest 

dobrze rozpoznawalnym mia-

stem w wysokim sezonie turystycznym, to w okresie 
jesienno-zimowo-wiosennym nieco o nas zapominano. 
A jest to przecież idealne miejsce, by spędzać tu czas 
przez cały rok – w aktywny, zdrowy i przyjemny sposób. 
Dlatego naszym wiodącym hasłem jest regeneracja; to 
słowo idealnie oddaje założenia idei hygge – duńskiej 
filozofii szczęścia polegającej na zachowaniu równowa-
gi między pracą a czasem wolnym, skupieniu się na tu 
i teraz, wydobywaniu przyjemności z codziennych do-
świadczeń. Słowo regeneracja w tym kontekście łączy się 
z pojęciem wypoczynku, czyli z tym wszystkim, co w Ko-
łobrzegu jest dostępne na co dzień.

Wydłużenie sezonu chcemy osiągnąć przez rozszerzenie 
naszej bogatej oferty wakacyjnej na pozostałe miesiące 
roku i zaproponowanie całorocznego aktywnego wypo-

czynku dla rodzin z dziećmi. Ale też – i tę nową potrzebę 
pokazał czas pandemii – dla osób szukających odosob-
nienia i relaksu. 

WŁĄCZ TRYB SLOW LIFE
Cenimy miejsca, które z jednej strony zbliżają nas do 
natury, gwarantują nam równowagę ciała i umysłu, 
a z drugiej zapewniają aktywny wypoczynek, dostęp 
do bogatej oferty gastronomicznej i tętniących życiem 
bulwarów. Dlatego na potrzeby oferty kulturalnej za-
adaptowaliśmy różne punkty miasta. I tak Festiwal 
Artystów Ulicy oraz Festiwal Jazzowy, który jest naszą 
perełką, będą odbywać się w różnych clokalizacjach, 
nie tylko na głównej scenie, jak było to dotychczas. 

Nowa strategia zakłada udostępnienie szerokiej bazy 
spa & wellness oraz uzdrowiskowej; te elementy 
w sposób naturalny łączą się ze sobą i uzupełniają. 
Dzięki temu każdy, kto nas odwiedzi, znajdzie coś dla 
siebie: od wypoczynku i rehabilitacji po specjalistyczne 
zabiegi oparte na naszych bogactwach naturalnych: 
borowinie i solance. Warto tu przypomnieć, że nasze 
uzdrowiska korzystają z własnych zasobów borowiny, 
która od lat jest tu wydobywana. Kołobrzeg uzdrowi-
skiem był zawsze i taki zawsze pozostanie, zależy nam 
jednak, by odświeżyć wizerunek miasta, unowocześnić 
i uatrakcyjnić tę ofertę dla szerokiego grona odbior-
ców.

RE:GENERACJA TAKŻE DLA MIESZKAŃCÓW
Hasło Re:generacja odpowiada nie tylko na potrzeby tu-
rystów, ale i mieszkańców Kołobrzegu, bo regeneracja 
to także przebudowa, rewitalizacja, odświeżenie, nowa 
jakość życia. Chcemy zrównoważyć te potrzeby – z jed-
nej strony uatrakcyjnić pobyt odwiedzającym, z drugiej 
uprzyjemnić życie mieszkańcom, na których pracy się 
przecież opieramy. Nasze działania mają spowodować, 

że będzie się im mieszkało lepiej, że będą mogli z ręką na 
sercu powiedzieć, że jest to najlepsze miejsce do życia.

Kołobrzeg jest miastem stosunkowo drogim, poziom 
zarobków jest tu niski, na ten aspekt jako miasto nie 
mamy wpływu. Planujemy wesprzeć mieszkańców pro-
gramem partnerskim. Jednym z takich działań jest Ko-
łobrzeska Karta Mieszkańca, która pozwala zreduko-
wać koszty uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych 
czy korzystania z infrastruktury sportowej miasta. 

AKTYWNIE NAD MORZEM
Pandemia zatrzymała na pewien czas działania promo-
cyjne skierowane na zewnątrz, przez co liczba odwiedza-
jących Kołobrzeg w ciągu ostatnich dwóch lat zmalała. 
Trzon odwiedzających stanowili goście z Niemiec i Skan-
dynawii, aktualnie widzimy wyraźny wzrost liczby tury-
stów z tych kierunków. W okresie jesiennym popularne są 
weekendowe przyjazdy rodzin z dziećmi, ale Kołobrzeg 
to także świetne miejsce dla studentów czy freelancerów, 
którzy stąd mogą spokojnie pracować online, a przy oka-
zji ukoić nerwy i zregenerować siły witalne.

Jak spędzać tu czas w okresie jesiennym? O tej porze 
roku Kołobrzeg zachęca do długich spacerów po plaży, 
zabiegów spa, nordic walkingu czy wycieczek rowero-
wych. Na terenie całego powiatu mamy 140 kilometrów 
ścieżek rowerowych biegnących wśród malowniczych 
krajobrazów, w tym przez Ekopark Wschodni, który jest 
wpisany na listę Natura 2000. Dzięki temu, jadąc na ro-
werze, z jednej strony można obserwować siedliska pta-
ków, a z drugiej – wydmy i morze.

Kołobrzeg to miejsce umożliwiające regenerację du-
chową, fizyczną i psychofizyczną. Każdy tu znajdzie dla 
siebie niszę, w której będzie mógł odpocząć – aktywnie 
lub na łonie natury, a przy okazji odnaleźć równowagę.

W poszukiWaniu harmonii
o marce RE:GENERACJA opowiada zastępca dyrektora Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu

oraz dyrektor ds. promocji Marta Ostapiec
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•	 pomorskie	dziedzictwo	kulturowe

•	 unikalne	walory	krajobrazowe	i	przyrodnicze

•	 3	międzynarodowe	trasy	rowerowe

•	 morska	bryza	na	EuroVelo	10/13

•	 nadwiślański	slow	life	na	EuroVelo	9 pobierz	przewodniki

pomorskie.travel/eurovelo/facebook.com/PomorskieTrasyRowerowe/

Wkręć się w Pomorskie

Przy organizacji International Tourism & Travel Fair War-
saw łączą siły Grupa MTP, największy organizator targów 
w Europie Środkowo-Wschodniej, i Polska Izba Turystyki, 
najstarszy samorząd gospodarczy w branży turystycznej. 
Grupa MTP organizuje od ponad 30 lat w Poznaniu targi 
Tour Salon.

– Poszerzamy naszą ofertę w obszarze targów turystycz-
nych. Wspólnie z Polską Izbą Turystyki wypracowujemy 
nowe formaty – mówi Tomasz Kobierski, prezes zarządu 
Grupy MTP. – Jestem przekonany, że ITTF Warsaw to ko-
lejne wydarzenie w kalendarzu Grupy MTP, które wzmocni 
głos branży turystycznej i stanie się największą branżową 
imprezą w Polsce.

Wydarzenie będzie miało dwojaki charakter – częściowo 
stricte branżowy, częściowo przeznaczony dla publiczności. 
Towarzyszyć mu będą konferencje i spotkania poświęcone 
tematyce turystycznej, a także bogaty program wydarzeń 
dla zwiedzających. ITTF Warsaw powstaje we współpracy 
z najważniejszymi polskimi instytucjami i organizacjami 
branżowymi, co gwarantuje wysoki poziom merytoryczny. 

– ITTF Warsaw to powrót do bezpośrednich spotkań bizneso-
wych, których wszyscy jesteśmy spragnieni. Chcemy przywró-
cić to doroczne święto turystyki, które ma potencjał, by stać 
się największym i najważniejszym wydarzeniem branżowym 
w Polsce. Tym bardziej że za projektem stoi doświadczenie 
Grupy MTP, Polskiej Izby Turystyki oraz zespołu, który od lat 
dba o promocję wystawców polskich i zagranicznych – prze-
konuje Paweł Niewiadomski, prezes zarządu Polskiej Izby Tu-
rystyki.

W targach wezmą udział wystawcy z Polski i zagranicy. 
Będą to m.in.: narodowe organizacje turystyczne; touro-
peratorzy i agenci turystyczni; linie lotnicze i firmy oferu-
jące przewozy autokarowe; przedstawiciele obiektów noc-
legowych; firmy oferujące nowe technologie w turystyce; 
przedstawiciele turystyki uzdrowiskowej i medycznej, a tak-
że – miejsc-atrakcji turystycznych.

ITTF Warsaw Miedzynarodowe Targi Turystyczne odbędą się 
w dniach 16–18 marca 2023 w Pałacu Kultury i Nauki w War-
szawie. Więcej informacji na stronie:  www.ittfwarsaw.pl

Serdecznie zapraszamy!

W trzy dni dookoła śWiata z 

ITTF WarsaW 
To będzie największe spotkanie branży turystycznej w Polsce i pierwsze od czterech lat 

międzynarodowe turystyczne targi w stolicy. W dniach 16–18 marca 2023 

w Pałacu Kultury i Nauki odbędą się targi ITTF Warsaw. 
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Podróż pomorskim odcinkiem EuroVelo 10/13 to 
jedyna w swoim rodzaju wyprawa, która dostarczy 
mnóstwo dobrej energii, niesamowitych przygód, 
poprowadzi do wielu unikatowych i nieoczywistych 
miejsc. Różnorodność atrakcji jest tu niespotyka-
na. Raz jedziemy bujnym i gęstym lasem w pobliżu 
Choczewa lub ścieżkami Słowińskiego Parku Naro-
dowego, a kiedy indziej wtapiamy się w wakacyj-
ny nastrój nadmorskich kurortów w Ustce, Łebie, 
Władysławowie czy Krynicy Morskiej. Czasem po-
konujemy centra dużych miast (chociażby całe Trój-
miasto), a niekiedy przejeżdżamy przez niewielkie 
wioski wciśnięte między lasy, pola i wzgórza more-
nowe Kaszub. Specyficzna, nadmorska atmosfera  

i bliskość Bałtyku towarzyszy nam niemal na całym 
odcinku, a obecności morza możemy doświadczyć 
w trakcie odpoczynku na plaży czy podziwiania pa-
noram z licznych punktów widokowych.   

Rowerowe	odkrywanie	Wisły
Zupełnie inny charakter ma EuroVelo 9, które jest 
częścią Wiślanej Trasy Rowerowej. Jej przebieg 
związany jest z Wisłą i obszarem, przez który prze-
pływa. Krajobraz jest tu również bardzo zróżnico-
wany. W północnej części trasy, na terenie Żuław, 
dominują równiny. Czuje się tutaj swoisty spokój, 
który emanuje ze specyficznego, rolniczego kra-
jobrazu z malowniczymi rzędami wierzb i kanałów 

Odkryj pomorskie odcinki międzynarodowych tras EuroVelo. Delektuj się powiewem  
morskiej bryzy i atmosferą bałtyckich plaż na EuroVelo 10/13. Poczuj nadwiślański slow life 
na EuroVelo 9, poznając dziedzictwo i osobliwości królowej polskich rzek. 

Wkręć się W Pomorskie

melioracyjnych. Mamy też Wisłę na wyciągnięcie 
ręki oraz regionalną zabudowę w postaci okaza-
łych domów podcieniowych i urokliwych wiejskich 
kościółków. Środkowy odcinek obejmuje Kociewie, 
które ukształtowaniem terenu przypomina nieco 
Kaszuby. Są więc wzniesienia, z których można po-
dziwiać rozległe panoramy. Są też miasta obfitujące 
w cenne zabytki i atrakcyjne przestrzenie (Tczew, 
Gniew) oraz obszary całkowicie oddalone od cywi-
lizacji. Południowa część, położona po wschodniej 
stronie Wisły, to Powiśle, subregion o ogromnym 
potencjale nie do końca odkrytym przez turystykę. 
To kraina gotyckich zamków (Kwidzyn, Sztum) ta-
jemniczych ruin (Dzierzgoń, Przezmark, Prabuty) i… 
Wisły, która dzięki swojemu oddziaływaniu na ten 
obszar przyczyniła się do stworzenia jednego z naj-

bardziej niezwykłych zabytków hydrotechnicznych 
na Pomorzu – unikalnego zespołu śluz w Białej Gó-
rze. To bez wątpienia perełka Wiślanej Trasy Rowe-
rowej/EuroVelo 9.  

Europejska	jakość
Obie trasy tworzą europejską sieć szlaków długo-
dystansowych EuroVelo, dlatego też pod względem 
jakości spełniają wszelkie standardy. W zależności od 
charakteru obszaru dominują asfaltowe lub betono-
we ciągi  rowerowe, naturalne drogi leśne, a niekiedy 
jezdnie, gdzie ruch pojazdów jest niewielki. Wykorzy-
stuje się też wały przeciwpowodziowe i dawne na-
sypy kolejowe, na których powstają bitumiczne drogi 
dla rowerów. Osobliwością są miejsca odpoczynku 
dla rowerzystów wyposażone w wiaty, ławki, stoły, 
a nawet toalety i stanowiska do napraw rowerów. 
Ich architektura jest lekka i nowoczesna, co stanowi 
wyróżnik w skali kraju. Jest ich w sumie 80.   

Pomorskie długodystansowe trasy rowerowe 
to mozaika kultury i przyrody. 

Rowerowa przygoda w Pomorskiem czeka!

Departament Turystyki 
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 

Miejsce postojowe nad Zatoką Pucką

Trasa rowerowa przy plaży na Mierzei Wiślanej

Niebieski odcinek Wiślanej Trasy Rowerowej/EuroVelo 9

T U R Y S Y K A  A K Y W N A



Szczecin to nie tylko żagle
Stolica Pomorza Zachodniego przyciąga turystów żeglarskim klimatem, bliskością morza  

i wielokulturową historią. Niepowtarzalnym urokiem zielonych przestrzeni,  
zabytkowej i nowoczesnej architektury i… żaglowców. 

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

ANNA ZAborSkA
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Szczecin słynie z imprez żaglowych – kiedyś gościły 
tu regaty The Tall Ships’ Races, obecnie zastąpił je 
zlot żaglowców Szczecin Żagle. W drugiej połowie 
sierpnia przy Wałach Chrobrego podziwiać można 
żaglowce klasy A i B, które wraz z wieloma mniejszy-
mi jednostkami biorą udział w Regatach Bałtyckich 
(w 2022 roku na trasie Rostock–Szczecin–Tallin). 
Później, już po paradzie, zapraszają na swe pokłady 

wszystkich chętnych. W tym roku najdłuższe kolejki 
ustawiały się przed trapami największych jednostek 
– ORP „Iskra”, czyli szkolnego okrętu polskiej mary-
narki wojennej i „Gorch Fock” – niemieckiej. Choć 
ten prawie 90-metrowy trójmasztowiec zbudowano 
w 1958 roku, nadal prezentuje się doskonale. Zaj-
rzeć do mesy obu żaglowców, porównać np. dłu-
gość koi tu i tam – rzecz bezcenna.
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SPAcer Po WAłAch
Choć pierwszy projekt budowy Wałów Chrobrego po-
wstał w 1876 roku, prace nad nimi nabrały tempa, gdy 
w 1897 roku do władzy w mieście doszedł Hermann 
Haken. Usypywano je na skarpie nad Odrą między 
1901 a 1921 rokiem. Współcześnie jest to 500-metro-
wy taras widokowy, zwieńczony w centralnym miejscu 
budynkiem Muzeum Narodowego, a obok – Teatru 
Współczesnego. Widać stąd doskonale rzekę, port, 
a naprzeciwko – nowoczesną, przypominającą statek 
bryłę Morskiego Centrum Nauki i trzy zabytkowe dźwi-
gi, zwane przez mieszkańców Dźwigozaurami. Warto 
rzucić na nie okiem po zmroku – są przepięknie oświe-
tlone. Wały płynnie łączą się z bulwarami nadrzecznymi. 
W trakcie spaceru wzrok przyciągają różnorodne pa-
miątki marynistyczne: kotwica, przyrządy nawigacyjne, 
rzeźby znanych kapitanów, beczki ze śledziami, a nawet 
statua kota-żeglarza.

PerłA Architektury
Krótki spacer dzieli Wały Chrobrego od drugiej wizy-
tówki miasta – Filharmonii Szczecińskiej. Ta biała, wy-
dawałoby się, prawie przezroczysta bryła, przyklejona 

do starego ceglanego gmachu, już rok po otwarciu 
w 2015 roku została obsypana nagrodami. W środku 
także dominuje biel, z niewielkimi akcentami czerni 
i szarości. Dwie sale koncertowe: całkowicie czarna, ka-
meralna, mieszcząca 192 widzów i złota, symfoniczna, 
z 951 miejscami, mają akustykę na najwyższym, świato-
wym poziomie.

hiStoriA, PAPrykArZ, śledź
Po drugiej stronie ulicy, przy której stoi filharmonia, 
znajduje się Centrum Dialogu Przełomy. Urządzona 
w nim nowoczesna ekspozycja w przejmujący sposób 
opowiada historię Szczecina od zakończenia II wojny 
światowej do czasu obalenia komunizmu. Po przejściu 
tego, niekiedy dramatycznego, szlaku warto odpocząć 
w kawiarni zlokalizowanej na parterze. Serwowana 
jest tam bułka z wyśmienicie przyrządzonym śledziem 
i kanapka z kultowym, wyrabianym na miejscu papryka-
rzem szczecińskim.

cmeNtArZ jAk PArk
Wśród miejsc godnych odwiedzenia warto wymienić 
otwarty w 1901 roku cmentarz, który bardziej przypo-

mina piękny park niż nekropolię. Jest największy w Pol-
sce, a w Europie zajmuje trzecie miejsce pod względem 
wielkości. Jego centralnym punktem jest kaplica zbudo-
wana na planie krzyża greckiego, zwieńczona wysoką 
kopułą. Razem z pomnikiem Braterstwa Broni tworzy 
przepiękną oś widokową, przy której rozlokowano kwa-
terę wojenną.

Kwatery cmentarza zatopione są w bujnej, wypielę-
gnowanej zieleni – rosnące tu drzewa i krzewy można 
poznać bliżej w trakcie spaceru jedną z dwóch ścieżek: 
botaniczną lub historyczną. Tę pierwszą wytyczono 
we wschodniej części cmentarza, natomiast ścieżka 
historyczna doprowadzi nas do najciekawszych miejsc 
w starszej części, gdzie wśród nagrobków ustawiono 
kilka pomników, m.in. żeliwny krzyż dedykowany pa-
mięci żołnierzy poległych w wojnie z 1870 roku.
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Żegluga Szczecińska 
Turystyka Wydarzenia Sp. z o. o.
ul. Tadeusza Wendy 8, 70-655 Szczecin
https://zstw.szczecin.pl
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Jak pokazują regularnie prowadzone 

pomiary, to jedyne na Warmii i Mazurach 

uzdrowisko ma najczystsze powietrze 

w Polsce. A nie jest to jedyny  

czy nawet najważniejszy atut 

przemawiający za tym, 

że do Gołdapi warto przyjechać 

o każdej porze roku.

S P A c e r e M  P o . . .

Dla zDrowia
W części  uzdrowiskowej Gołdapi,  nad  jeziorem, prócz  kompleksu  sanato-
rium  znajdują  się  położone  obok  siebie:  tężnie  solankowe  i  pijalnia  wód 
mineralnych. W zimie tężnie są nieczynne, ale  latem korzysta z nich wielu 
kuracjuszy i turystów. Warto tu przyjechać na wiosnę, kiedy są uruchamiane 
– to czwarta co do wielkości  inhalatornia w Polsce o wysokości 8 metrów 
i długości 220 metrów.

W zimie musi wystarczyć minitężnia urządzona w pijalni wód. Tam też może-
my oddać się relaksowi w grocie solnej – seans, podczas którego wdychamy 
powietrze  nasycone  jodem  i  wieloma  innymi mikroelementami,  poprawia 
odporność  organizmu,  działanie  układu  nerwowego  i  krwionośnego  oraz 
reguluje funkcjonowanie tarczycy.

Gołdap!
najczystsze uzdrowisko w Polsce
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a W pijalni można raczyć się leczniczą wodą chlorkowo-sodową, 

czerpaną z głębokości 646 metrów, która działa pobudzają-
co na układ trawienny i poprawia przemianę materii. Z inne-
go kurka leci woda mineralna, którą czerpie się z głębokości  
426 metrów. Polecana jest szczególnie osobom aktywnym fi-
zycznie jako uzupełnienie niedoborów elektrolitów. To idealna 
propozycja na wzmocnienie organizmu po dniu  spędzonym 
na świeżym powietrzu.

Dla aktywności
Nie dość, że Gołdap szczyci się najczystszym powietrzem, to 
również plasuje się w czołówce regionu jako ośrodek sportów 
zimowych. Na Górze Gołdapskiej (272 metrów n.p.m.) – zwa-
nej Piękną Górą z racji roztaczających się z niej niesamowitych 
widoków – wytyczono pięć tras zjazdowych o łącznej długości 
2 tys. metrów. Wszystkie są oświetlone i sztucznie naśnieżane. 
Na narciarzy klasycznych czekają świetnie przygotowane trasy 
biegowe w okolicy Parku Zdrojowego. To tu co roku odbywa 
się bardzo popularny wśród narciarzy Bieg Jaćwingów. Do dys-
pozycji mamy też tor saneczkowy o długości 300 metrów. Ale 
to atrakcja dla odważnych – można na nim rozgrywać nawet 
zawody międzynarodowe. Osobom, które nie uprawiają spor-
tów zimowych, można polecić wycieczki po okolicy – np. do 
mostów w Stańczykach lub piramidy w Rapie.

#Ilikepoland
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W uroczym Złotym Stoku przy ulicy Złotej mieści się wyjątkowa Ko-
palnia Złota. I choć dziś przyciąga już tylko zwiedzających, to jeszcze 
w latach 50. XX wieku wydobywano tutaj złoto. Pierwsze prace wy-
dobywcze odbywały się na tych terenach podobno jeszcze 2000 lat 
p.n.e., ale dopiero na przełomie XV i XVI wieku kopalnia w Złotym 
Stoku zaczęła funkcjonować na najwyższych obrotach. W trakcie jej 
działalności powstało tu ponad 300 podziemnych tuneli, a wydo-
bywany kruszec zasilał skarbce rodzin królewskich w całej Europie. 

To właśnie za złoto ze Złotego Stoku udało się sfinansować wypra-
wę Krzysztofa Kolumba do Ameryki. Wojny, pożary i liczne katastro-

fy sprawiły, że kopalnia co rusz przechodziła z rąk do rąk, a właściciele 
na  zmianę  ją otwierali  i  zamykali.  Przez pewien  czas  zamiast  złota 
wydobywano tu arszenik, a Złoty Stok na 100 lat stał się jego czoło-
wym światowym dostawcą. Kopalnię ostatecznie zamknięto w latach 
60. XX wieku, a opuszczone podziemia szybko zostały zalane wodą. 
Za sprawą prywatnej  inicjatywy w  latach 90. udało się część  tuneli 
udrożnić i udostępnić zwiedzającym. A czekają tu prawdziwe cuda.

Pod ziemią
Na  spacer  po  tajemniczych  podziemiach wyruszyć można  jedynie 
z przewodnikiem, który przy okazji opowie o historii kopalni i przy-

dolny Śląsk niezmiennie zachwyca swoją różnorodnoŚcią, 
a Piękne krajobrazy sąsiadują tu z niezwykłymi zabytkami oraz urokliwymi miasteczkami. 

to również region owiany tajemnicą, a wiele takich sekretów kryje się Pod ziemią. 
Podążając szlakiem dolnoŚląskich Podziemi, warto zajrzeć do złotego stoku. 

to zdecydowanie jedna z najciekawszych atrakcji 
nie tylko na dolnym Śląsku, ale w całej Polsce.

toczy ciekawostki dotyczące samego złota. Przez wszystkie lata dzia-
łalności ze Złotego Stoku udało się wydobyć ponad 16 ton cennego 
kruszcu, a słynna sztabka waży aż 12 kilogramów. W jednym z pod-
ziemnych zaułków w bardzo obrazowy sposób przedstawiono,  ile 
złota wyjechało w wagonikach  z  kopalni. W  gablotach  zobaczyć 
można dawne narzędzia górnicze i wystawę lamp górniczych, a cie-
kawym uzupełnieniem ekspozycji są stare mapy kopalni. 

Po ciemnych korytarzach snuje się alchemik, który w swoim tajnym 
laboratorium pracuje nad pozyskaniem arszeniku. Delikatne stuka-
nie  patykiem o  patyk  to  znak,  że w  kopalni  schroniły  się  gnomy, 
dobre duchy, które pomagały zagubionym górnikom znaleźć drogę 
do wyjścia. Zbłąkanym pomaga też Gertruda, od której imienia na-
zwana została sztolnia, którą zwiedza się w Złotym Stoku. A legen-
dę o niej usłyszeć można oczywiście podczas zwiedzania.

Nie  lada  atrakcją  Złotego  Stoku  jest  jedyny  w  Polsce  podziem-
ny wodospad. Woda z hukiem  spada  tu  z ponad ośmiu metrów, 
niejednokrotnie  ochlapując  przy  tym  (delikatnie)  zwiedzających. 
Zwieńczeniem  tej  niezwykłej  przygody  jest przejażdżka górniczym 
tramwajem,  który  zabiera  turystów  z  powrotem  na  powierzchnię 
ziemi. To jednak nie koniec atrakcji, bo tajemnicze tunele zobaczyć 
można  też  z  wyjątkowej  perspektywy  –  z  pokładu  łódki  podczas 
podziemnego spływu.

nie tylko złoto
Złoty Stok to miejsce, w którym nie ma czasu na nudę. Oprócz pod-
ziemi  dawnej  kopalni  złota  odwiedzić  można  tu  Średniowieczną 
Osadę  Górniczą.  To  fascynująca  podróż  w  czasie,  podczas  której 
uczestnicy dowiadują się, w jaki sposób w dawnych czasach działały 
przeróżne urządzenia, które miały ułatwiać codzienną ciężką pracę.
Warto  zajrzeć  również  do  niedawno  udostępnionej  dla  turystów 
Sztolni Ochrowa. Wiele lat mozolnej pracy zaowocowało odkopa-
niem około 130 metrów wąskiego korytarza, którego ściany pokry-
te są charakterystyczną pomarańczową ochrą, barwnikiem chętnie 
używanym do farb oraz kosmetyków. Choć trasa jest krótka, to rów-
nocześnie unikatowa, bo pozwala zobaczyć z bliska jak wyglądała 
konstrukcja typowej średniowiecznej kopalni.

anna żuchlińska

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



Rzeka wije się tu malowniczo wśród pól, winnic i lasów. 
W jej zakolu, na ziemi dobrzyńskiej i Kociewiu, wyty-
czono szlak krajoznawczo-kulinarny nazwany „Niech 
Cię Zakole”. Jak mówi jego twórca Piotr Lenart, które-
mu przyświecała idea ożywienia turystycznego regionu 
i wypromowania miejscowych rarytasów kulinarnych: 
„Tworząc lokalną markę kulinarną »Niech Cię Zakole«, 
opracowaliśmy asortyment produktów i potraw opar-
tych na lokalnych surowcach, czerpiąc inspirację z dzie-
dzictwa kulinarnego regionu kujawsko-pomorskiego”. 
Szlak tworzą ludzie, których gospodarstwa agrotury-
styczne, restauracje, pałace, winnice, serowarnie, spi-
żarnie są ostoją lokalnych smaków i gościnności.

W pętli smaku
Wersji jednodniowych wycieczek jest kilka – zależy od 
tego, co chcemy zobaczyć i co zjeść. Najpopularniej-

sza trasa – Mennonicka Pętla Smaku – wiedzie przez 
Gruczno, Chrystkowo, Luszkowo, Topolno i Strzelecką 
Dolinę Śliwkową.

Czy udało się zachować tradycyjne smaki i potrawy? Nikt, 
kto spróbował w Luszkowie udźca jagnięcego ze starych 
polskich ras (wrzosówka i merynos), nie ma wątpliwości, 
że tak. Prócz uczty warto tu obejrzeć nadwiślańską chatę 
z 1800 roku. Po wojnie obejście trafiło do rodziny Brzyk-
ców. Chata i stojący obok spichlerz zostały odnowione, 
dostosowane do współczesnych wymogów (w chacie 
mieszka właściciel Paweł Brzykcy, są też pokoje gościnne). 
Na miejscu można zrobić zakupy w spiżarni wypełnio-
nej po brzegi przetworami z mięsa, owoców i warzyw. 
W sezonie letnim organizowane są tu także spacery bota-
niczne, podczas których goście uczą się, jak rozpoznawać 
rosnące na dziko zioła i do czego je stosować.

Niech cię Zakole
Czy może być coś przyjemniejszego od odkrywania pięknych zakątków kraju i równocześnie 

smakowania miejscowych przysmaków? Odpowiedź na to pytanie można znaleźć podczas 

podróży kulinarnej do Doliny Dolnej Wisły.

W śliWkoWym sadzie
Region ten jest prawdziwym śliwkowym zagłębiem. Śliw-
ki przetwarza się tu w sposób tradycyjny, w ogromnych 
kotłach ustawianych na ognisku. W sezonie pokazy sma-
żenia konfitur są wydarzeniami kulinarno-towarzyskimi, 
którym towarzyszą występy miejscowych zespołów regio-
nalnych. Później pozostaje zakup powideł, np. w gospo-
darstwie „Śliwkowy Sad” Anny i Jana Iwanowskich.

przy talerzyku
Po atrakcjach kulinarnych można przenieść się do Topol-
na, gdzie rodzina Janasińskich prowadzi winnicę „Przy 
Talerzyku”. Nazwa pochodzi od nieodległego grodziska 
Talerzyk z XI wieku. Zamykająca zwiedzanie winnicy de-
gustacja win odbywa się na wzgórzu, skąd rozpościera 

się wspaniały widok na płynącą w dole Wisłę, która wła-
śnie w tym miejscu malowniczo skręca w lewo. 

po kładce na strych
Na trasie Mennonickiej Pętli Smaku znalazło się tak-
że Chrystkowo, gdzie stoi obszerna chata mennonicka  
z 1791 roku. Na dole mamy pomieszczenia mieszkalne, 
na poddaszu niegdyś była część gospodarcza, z wędzarnią 
i warsztatami naprawczymi. Tam też przenosiło się życie 
mieszkańców, gdy woda w rzece przybierała. Bo choć Olę-
drzy byli świetnymi meliorantami, to zdarzały się powodzie.  
A wtedy na piętro wędrowały także zwierzęta gospodarcze 
– po sprytnie skonstruowanym systemie równi pochyłych 
(zachowały się w budynku gospodarczym).

anna zaborska

Piotr Lenart, kuchmistrz i lansjer szlaku krajoznawczo-kulinarnego „Niech Cię Zakole”

Chata mennonitów w ChrystkowieZdzisław Brzykcy – Chata w Luszkowie

Stary Młyn w Grucznie
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http://niechciezakole.pl

            P o d r ó ż e  z e  s m a k i e m



W dzisiejszych czasach rolę tę przejęły Koła Gospodyń Wiejskich, 
które  zrzeszają  pasjonatki  tradycyjnej  kuchni,  lokalnych  obrzę-
dów i zwyczajów.  Przyjrzyjmy się teraz lokalnej tradycji kulinarnej 
na terenach powiatu bielskiego.

Wydarzenia  lokalne,  takie  jak:  odpust, wiejski  festyn  czy  dożyn-
ki, były nie tylko okazją do spotkań towarzyskich i jednoczenia się 
społeczności, ale również do przygotowania potraw, które miały 
je uświetnić. Piekło się na te okazje np. kołacze drożdżowe z do-
datkiem swojskiego masła, jaj, sera, maku, owoców sezonowych. 
Górę ciast dekorowano posypką (kruszonką) z masła, cukru i mąki. 

Każda uroczystość rodzinna – wesele, pierwsza komunia, chrzci-
ny,  pogrzeb  –  była  nierozerwalnie  związana  ze  sporządzaniem 
odpowiednich  potraw,  takich  jak:  rosoły  z  domowym  maka-
ronem,  gulasze,  kotlety  schabowe,  rolady  wołowe,  pieczenie 
wieprzowe  itp.  Również  święta  kalendarza  liturgicznego:  Boże 
Narodzenie, Wielkanoc,  Boże  Ciało, Wszystkich  Świętych  koja-
rzyły się z jedzeniem, które przygotowywało się specjalnie na te 

uroczystości. Święta były dobrą okazją, aby spotkać się z rodziną 
i raczyć się potrawami mięsnymi, gdyż w ciągu dni powszednich 
mięsa raczej się nie jadało. 

W tygodniu przygotowywano skromne posiłki, ale wysokoener-
getyczne, które miały dostarczyć sił do ciężkiej pracy fizycznej na 
roli lub w fabrykach rozsianych w miejscowościach wokół Bielska-
-Białej. Podstawą diety był chleb wypiekany w domu, w piecach 
kaflowych. Był on otoczony wielkim szacunkiem. Przed krojeniem 
bochenka robiło się na nim znak krzyża, a jeśli kromka spadła na 
podłogę, to po jej podniesieniu należało ją ucałować. Chleb zjada-
ło się do ostatniej kromki, a jeśli był już czerstwy, to wykorzysty-
wało się go np. do zrobienia zakwasu na żurek. Chleb kroiło się 
w grube pajdy, smarowało domowym masłem, powidłami własnej 
roboty, pastami robionymi z jaj i warzyw z przydomowego ogród-
ka lub pasztetem albo smalcem, który pozostał ze świniobicia.

Zupy gotowano najczęściej: fasolowe, kapuśniaki, ziemniaczane, 
żury lub warzywne. Zupy również były treściwe, zagęszczane za-

smażką, a doprawiane nie tylko solą i pieprzem, ale również kminkiem, czosnkiem, ma-
jerankiem, cebulą, kondrotkiem (bluszczykiem, kocimordką), cząbrem, miętą itp. Gorzej 
było na przednówku, gdyż spiżarnie robiły się puste z zapasów zimowych i szukało się 
surowców takich jak szczaw. 

W tygodniu jadało się raczej jedno danie, to znaczy albo zupę, albo danie główne. Goto-
wało się potrawy mączne i bezmięsne, takie jak: kluski na parze, kopytka, kluski szkuciate, 
placki ziemniaczane, duszonki. Te ostatnie mają wiele odmian. Sporządzane są na bazie 
ziemniaków z dodatkiem świeżej kapusty, marchewki, boczku wędzonego, kiełbasy wę-
dzonej, cebuli, czasem mięsa i zieleniny. Wszystkie odmiany tej potrawy mają wspólną 
cechę: muszą być układane warstwowo w kociołku żeliwnym i pieczone nad ogniskiem. 
Wtedy nabierają charakterystycznego smaku i zapachu. Ta tradycja przetrwała do dzisiej-
szych czasów i przez całe lato i  jesień w okolicy roznosi się specyficzna woń duszonek 
z przydomowych ogrodów. 

Po  ciężkim  tygodniu  pracy  nadchodziła  niedziela,  która  była  szczególnie  szanowana. 
W  tym dniu  nie wykonywało  się  ciężkich  prac  domowych.  Całe  rodziny  uczestniczyły 
w mszy w kościele, po której spotykano się na obiedzie. Była to okazja, by przyrządzić 
bardziej wykwintne potrawy niż w dniu powszednim. Jadano kurczaki pieczone, króliki 
w  śmietanie, gęsinę pieczoną. Wszystkie  zwierzęta pochodziły  z własnego  chowu.  Po 
obiedzie przychodził czas na desery i ciasta. Przygotowywało się  je z produktów sezo-
nowych – jabłek czy innych owoców. Przykładem takich wypieków są: szarlotka, owoce 
sezonowe pod kruszonką, budyń dyniowy, legumina. Natomiast w okresie zimowym były 
to kołacze z makiem lub serem, zawijoki z kakao, buchty drożdżowe, krem waniliowy. 

Szczególne miejsce w tradycji sporządzania potraw miała produkcja nalewek. Spełniały 
one rolę nie tylko napoju wyskokowego, którym raczono się, aby uświetnić uroczystości 
rodzinne, ale wiele z nich miało  służyć  również  jako  lekarstwa na  różne dolegliwości, 
np.  przeziębienie  czy  niestrawność.  Robiono  je  praktycznie  ze wszystkich  dostępnych 
roślin, które można było zebrać na łąkach i w lasach: z pokrzywy, mlecza, czarnego bzu, 
młodych końcówek świerka, liści brzozy, ale rówież uprawianych w ogródkach: z malin, 
pigwy, śliwek, mięty, agrestu, truskawek, winogron. W każdym domu gospodynie miały 
swoje wypróbowane  i sprawdzone przepisy na nalewki. Przygotowywano  je w okresie 
wiosennym i letnim, a następnie przez wiele tygodni przechowywano w domowych spi-
żarniach. 

Sporo tradycyjnych potraw zostało nieco zmodyfikowanych i dostosowanych do obec-
nych czasów. Zupy stały się lżejsze, bez zasmażek czy gęstych śmietan. Mięso i wędliny 
jada się częściej niż kiedyś, ale są one bardziej atrakcyjne dzięki wyszukanym dodatkom, 
które wzbogacają ich smak i urozmaicają wygląd. Wszystkie te zmiany i modyfikacje spo-
wodowane są niewątpliwie znacznie lepszą sytuacją ekonomiczną społeczeństwa, łatwą 
dostępnością wielu towarów sprowadzanych często z zagranicy. Przed laty mięsa poda-
wało się najczęściej w postaci gotowanej, bo sam fakt, że pojawiały się na stole, był już 
wydarzeniem w wielu domach. 

Wraz  ze  zmianą  stylu  życia  zmieniło  się podejście do gotowania.  Tradycyjne potrawy, 
często pracochłonne, wypierane są przez szybkie i gotowe dania. Dlatego tym ważniejsze 
jest, aby podtrzymywać i pielęgnować dziedzictwo kulturowe, które wyróżniało lokalną 
społeczność. 

Zapraszamy do lektury i bliższego poznania tradycji kulinarnej powiatu bielskiego.

Tradycja kulinarna w każdym społeczeństwie zawsze odgrywała niebagatelną rolę. Łączyła członków danej 
społeczności, budowała jej tożsamość, prowadziła do uznania określonych wartości, często związanych 
z kultem religijnym. Nie inaczej było na terenie powiatu bielskiego. W tradycyjnych domach to kobiety, czyli 
żony, matki, babcie, bezpośrednio dbały o poszanowanie tradycyjnych przepisów i stały na straży  dziedzic-
twa kulturowego.
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Kulinarne smaki Beskidów
Kto z nas nie ma w swoich domowych 
zbiorach przepisów przekazywanych 
nam przez babcie i mamy? 
Po  dziś  dzień  skrywają  one  sprawdzone 
receptury  na  potrawy,  które  niby  po-
dobne  do  innych  –  a  jednak  zachowały 
klimat miejsc,  z  których  się wywodzimy. 
A  jeśli  na  dodatek  lubimy  eksperymen-
tować  w  kuchni,  to  często  sięgamy  po 
inne  regionalne  przepisy,  choćby  po  to, 
by sprawdzić, czym różnią się od naszych. 
Takim  kulinarnym  odkryciem  jest  zbiór 
przepisów  z  terenu  powiatu  bielskiego, 
które właśnie macie  przed  sobą.  Przepi-
sami  regionalnymi  Beskidów  pochwali-
ły  się  tu gospodynie  z 39  kół  gospodyń 
wiejskich, dzieląc się z nami swoimi sekre-
tami, kulinarną tradycją i smakiem. Znaj-
dziecie tu zupy (także zupę czosnkową ze 
Słowacji  czy  kapuśniak,  z  którego  słyną  
Wilamowice),  dania główne  (czy wiecie, 
co  to  świński  zadek w  kapuście?),  słod-
kie  desery  (tak,  biszkopt  ziemniaczany 
i budyń z dyni to też deser!) i oczywiście 
nalewki na bazie lokalnych owoców i ziół.  
Zapraszamy do czytania, oglądania i go-
towania każdego, kto ceni historię, trady-
cję i dobrą kuchnię.

Wydawca: 
Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała
tel. +48 (33) 8136900, turystyka@po-
wiat.bielsko.pl, www.powiat.bielsko.pl

Kulinarne 
smaKi BesKidów 
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że budowla składała się z dwóch baszt: obronnej 
i bramnej, części mieszkalnej i zwodzonego mo-
stu. Do tej pory udało się odtworzyć wysoką na 
około 20 metrów kamienną wieżę. Ale zapewne 
to nie koniec.

Z tajemnicą w tle
Wizyta na zamku w Niedzicy jest dla wielu wy-
cieczek szkolnych i indywidualnych turystów 
punktem obowiązkowym. I nie ma w tym nic 
dziwnego. Zamek, nazwany Dunajcem, jest 
chyba najpiękniejszą warownią średniowieczną 
w Polsce. Miał szczęście – nigdy nie został zbu-
rzony, nikt nie wpadł na pomysł jego całkowitej 
przebudowy lub modernizacji, a co najważniejsze 
– mimo że często zmieniali się jego właściciele 
– nie popadł w ruinę. Do teraz część zamku jest 
zamieszkała, w pozostałej utworzono muzeum. 
Odtworzono wystrój komnat ostatnich właścicie-
li, dla których był letnią rezydencją. W izbach cze-
ladnych zorganizowano wystawę opowiadającą 
historię zamku, na której wyeksponowano przed-
mioty znalezione podczas prowadzonych tu prac 
archeologicznych.

Jak na przyzwoity zamek przystało, wiąże się z nim 
legenda o Brunhildzie i tajemnica związana z kil-
koma ofiarami, nieznanym pismem kipu i skarbem 
Inków w tle. Nie została rozwiązana do dziś...

na tle kwiatów
W Nowym Sączu, z 40-komnatowego zamku, jaki  
w XIV wieku wzniósł Kazimierz Wielki, została tylko, 
odbudowana według planów z XVII wieku, baszta ko-
walska z renesansową attyką i spory fragment ruin muru 
obronnego, z drewnianym gankiem dla straży. Kilkakrot-
nie przymierzano się od restauracji zamku, nie było to 
jednak możliwe, ponieważ nie zachowała się żadna do-
kumentacja czy plany. Ale nawet te „marne pozostałości” 
wyglądają majestatycznie. Czy tylko dlatego, że stoją na 
skarpie ponad Dunajcem, w pięknie utrzymanym parku, 
na skraju starego miasta? A może dobre wrażenie robi 
zadbana okolica? W sezonie letnim ruinom na pewno 
urody dodaje kwietny napis z nazwą i herbem miasta.

Ruiny w Ruinie
W przeciwieństwie do Nowego Sącza widok ruin zamku 
w Rożnowie napawa smutkiem. Onegdaj właścicielem 

tej niezbyt dużej budowli (sądząc po odkopanych fun-
damentach), powstałej w XIV wieku, był Zawisza Czar-
ny, bohater spod Grunwaldu. Całkowicie opuszczony  
w XVII wieku, zaczął niszczeć. Nadzieja na odtworzenie 
choćby fragmentu budowli ożyła w 2015 roku, kiedy 
obiekt wraz z działką trafił w ręce powołanej specjalnie 
do tego celu fundacji. Niestety, zapewne z braku fundu-
szy, nic się nie zadziało. Szkoda, bo widok z zamkowego 
wzgórza na Jezioro Rożnowskie jest wspaniały. I wyna-
gradza trud dotarcia do tego miejsca.

widok Z wieży
Od razu widać, że pozostałości zamku w Czcho-
wie mają prężnego gospodarza. Zamek zbudowany  
w XIV wieku był ważnym punktem w fortyfikacji prze-
biegającego tu szlaku handlowego. Dokumenty z 1327 
roku świadczą o tym, że funkcjonowała tu komora cel-
na. Dzięki odtworzeniu zarysu fundamentów wiadomo, 

Zamki doliny dunajca
wiele zamków w malowniczej dolinie dunajca pełniło ważne funkcje obronne. ich uzbrojone 

załogi ochraniały uczęszczany szlak handlowy wiodący z węgier. wznoszone najczęściej na 

wzgórzach, dawały też świadectwo potęgi swoich właścicieli. co z nich zostało?

Zamek w Czchowie

Ruiny zamku w Rożnowie

Zamek w Niedzicy

Zamek w Nowym Sączu
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Węgierskie 

zamki 
Ciekawym sposobem poznania węgierskiej historii i kultury jest zwiedzanie  

tutejszyCh zamków, wznoszonyCh w różnym Czasie i różnyCh stylaCh. 
zapraszamy zatem na wyCieCzkę szlakiem CeglanyCh świadków historii.

P O D R Ó Ż E  Z  H I S T O R I Ą

Zamek Vajdahunyad w BudapesZcie
Znajduje się na wyspie Széchenyiego, na terenie najwięk-
szego w Budapeszcie parku miejskiego. Ciekawa jest hi-
storia jego powstania. W 1896 roku, z okazji 1000-lecia 
Węgier, w stolicy odbyła się wielka Wystawa Milenijna. 
W parku postawiono wtedy zespół drewnianych budyn-
ków – kopii ciekawych obiektów historycznych z całych 
Węgier. Tak się spodobały, że odtworzono je ponownie, 
tym razem z materiałów trwałych. Ten Zespół Budyn-
ków Historycznych nazwano od charakterystycznej ko-
pii zamku z Vajdahunyad (dziś w Rumunii). Zebrane tu 
obiekty reprezentują różne style w architekturze. Można 
znaleźć ślady romańskich i gotyckich kościołów, baro-

kowe pałace, a nawet wieże rodem ze średniowiecza. 
Styl romański reprezentuje m.in. kamienny most z lwa-
mi, baszta z Segesváru lub kaplica z Ják. W stylu gotyc-
kim wzniesiono wieżę Nje Boisia – kopię wieży z zamku 
w Vajdahunyadzie i kopię Wieży Apostołów z cytadeli 
w Segesvárze. Cechy stylu renesansowo-barokowego 
widać w pałacu wzorowanym na Bramie Karola z Gy-
ulafehérváru (obecnie w Rumunii), a także 50-metrowej 
wieży niemieckiej z cebulowatym hełmem itd. Kompleks 
można zwiedzać bez końca, krążąc między obiektami 
z podziwem w oczach. Zachwycają pieczołowicie od-
tworzone detale, jak i rozmach całej inwestycji. Pamię-
tajcie o tym, gdy będziecie planować zwiedzanie stolicy 
Węgier.

Zamek królewski w BudapesZcie
Góruje na prawym brzegu Dunaju. Monumentalne 
budynki, malownicze położenie, barokowe zdobienia, 
liczne pomniki i fontanny. To nie jedyne przymioty, któ-
re sprawiły, że cały kompleks zabudowań królewskich, 
wraz ze Wzgórzem Zamkowym, wpisano na listę świa-
towego dziedzictwa UNESCO. 

Dokładnie nie wiadomo, jak długa jest historia zamku. 
Prawdopodobnie budowę rozpoczęto w XIV wieku z ini-
cjatywy Stefana, księcia Sławonii (do dziś zachowały się 
fundamenty tzw. Wieży Stefana). Przez lata zamek roz-
budowywano i fortyfikowano. Ostatnim królem Węgier, 
który w nim rezydował, był Maciej Korwin. Miał ambi-
cję przekształcenia istniejącego obiektu w renesansowy 
pałac mający przyćmić wszystkie rezydencje ówczesnej 
Europy. Plany te przekreśliło wkroczenie do Budy wojsk 
tureckich. Najeźdźcy urządzili w nim arsenał, którego 
wybuch w 1578 roku zniszczył budynek. Reszty dokonał 
czas. Dopiero w 1791 roku, gdy trafił w ręce Habsbur-
gów, zdecydowano się zbudować w tym miejscu nowy 
zamek, który, choć został oficjalną rezydencją rodziny 
panującej, nie gościł w swych murach koronowanych 
głów. Kolejny remont i rozbudowę zamku zapoczątko-
wał już w czasach istnienia Austro-Węgier król Franci-
szek Józef. Rozbudowę w kierunku Dunaju zwieńczono 
obszernym placem i reprezentacyjną bramą, przy której 
znajduje się rzeźba Turula – mitycznego ptaka, który 
przyczynił się do powstania Węgier i jest ich symbolem.

Zamek nie przetrwał II wojny światowej. Po całko-
witym zniszczeniu rekonstrukcji doczekał dopiero  
w 1980 roku. Oddano go we władanie sztuki i muzeów 
– jest tutaj Muzeum Historii Budapesztu, Galeria Naro-
dowa, a także Biblioteka Narodowa. Przybytki te można 
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w ręce Habsburgów, zadbano o zwiększenie jego bez-
pieczeństwa. Otoczono je potężnymi murami obronny-
mi, podpartymi wieżami. Znacznie wzmocniono także 
zamek – zarówno jego przednia część, jak i zamek we-
wnętrzny były otoczone fosą. Te działanie sprawdziły się  
w 1532 roku, kiedy kroczyła tędy potężna armia tu-
recka pod wodzą sułtana Sulejmana Wspaniałego. Ich 
głównym celem był nieodległy Wiedeń, ale po drodze 
plądrowali, co się dało. Dowódca zamku Nikola Jurišić 
dysponował zaledwie jednotysięczną załogą, złożoną 
częściowo z żołnierzy, ale w większości z okolicznych 
chłopów pańszczyźnianych, którzy schronili się za mura-
mi zamku przed najazdem. Mimo nierównych sił obrońcy 
zamku bohatersko odpierali trwający 25 dni atak blisko 
60-tysięcznej armii Imperium Osmańskiego. Za hero-
iczną odwagę Nikola Jurišić został nagrodzony tytułem 
barona, a jako załącznik dostał miasto Kőszeg z zam-
kiem. Ponieważ Jurišić umarł, nie zostawiając męskiego 
potomka, miasto powróciło do skarbu królewskiego, po 

czym w 1695 roku zamek wraz z dobrami trafił w ręce 
Habsburgów, a później Esterházych. W posiadaniu moż-
nego rodu pozostawał do 1931 roku. Wtedy został sprze-
dany, a w 1955 roku stał się własnością wojska.

Ostatnia rekonstrukcja zakończyła się w 2013 roku. Wy-
remontowano elewacje, wnętrza wyposażono w nowo-
czesne urządzenia techniczne, np. klimatyzowane witryny 
w multimedialnej sali wystawowej. Prezentowana w nich 
jest historia zamku i miasta, począwszy od średniowiecza 
aż do 1945 roku. Osobna sala w całości poświęcona jest 
tureckiemu oblężeniu z 1532 roku. W przepięknej sali 
rycerskiej stale odbywają się imprezy kulturalne. Będąc 
tu, warto wdrapać się na zachodnią wieżę zamku, skąd 
rozpościera się wspaniały widok na starówkę i okoliczne 
wzgórza. Widok naprawdę wart jest zachodu. Można 
także odbyć spacer wzdłuż dawnego muru miasta do 
Starej Wieży (Öregtorony Zwinger), która obok zamku 
jest najstarszą częścią systemu obronnego miasta.

zwiedzać w czasie godzin ich otwarcia, natomiast space-
rować uliczkami kompleksu, przesiadywać na jego pla-
cach, podziwiać architekturę, pomniki, w ogóle majesta-
tyczną atmosferę tego miejsca można bez limitu czasu.

Zamek wysZehradZki
Pozostając nad Dunajem, ale oddalając się o około 
40 kilometrów od stolicy, trafimy do Zamku Wyszeh-
radzkiego. Góruje nad miastem, wzniesiony na sporym 
wzgórzu. Gdy z dziedzińca budowli popatrzymy na za-
kole rzeki – urzeknie nas piękna panorama Dunaju.

To wspaniałe miejsce na wzniesienie twierdzy – za-
pewne do takiego wniosku doszedł w XIII wieku król  
Béla IV. Wiek później, za panowania króla Karola Ro-
berta z dynastii Andegawenów, miasto stało się stolicą. 
Król przywiózł tu Świętą Koronę Węgierską, najważniej-
szy symbol Królestwa Węgierskiego. To właśnie tutaj 
w 1335 roku Karol Robert podejmował króla Czech Jana 
i króla Polski Kazimierza. Chciał zawrzeć z nimi sojusz 
polityczno-gospodarczy. Od tego właśnie słynnego spo-
tkania wywodzi się nazwa „kraje wyszehradzkie” dzi-
siejszego sojuszu politycznego Polski, Czech, Słowacji 
i Węgier. W muzealnej sali figur woskowych można się 
poczuć jak kiedyś i dołączyć do spotkania koronowa-
nych głów.

W czasie można się przenieść także podczas coroczne-
go, odbywającego się w lecie, Międzynarodowego Tur-
nieju Zamkowego. Bez problemu można wtedy trafić na 
średniowieczny turniej rycerski, obejrzeć pokazy łucznic-
twa lub sokolnictwa.

Pałac w Martonvásár
Oddalając się od stolicy zaledwie o 25 kilometrów, tra-
fimy na okazały pałac o śnieżnobiałych murach z dru-
giej połowy XVIII wieku, należący niegdyś do możnego 
austriackiego rodu Brunszvik. Budowę zaczęto, zgodnie 
z duchem czasu, w stylu baroku, by niespełna pół wieku 
później przebudować rezydencję w stylu romantycznym 
na wzór neogotyckich angielskich zamków. Dziś mie-
ści się tu Instytut Hodowli Roślin Węgierskiej Akademi 
Nauk, Muzeum Przedszkola (w 1828 roku Teréz Brun-
szvik założyła pierwszą ochronkę na Węgrzech), a także 
Muzeum Beethovena. Jesteście tym zdziwieni? Otóż ten 
wybitny kompozytor swego czasu był częstym gościem 
Martonvásár. Mówiło się nawet, że Josefina Brunszvik 
była ponoć natchnieniem do skomponowania przez nie-
go słynnej Sonaty Księżycowej i Appassionaty. Na cześć 
kompozytora każdego lata w pałacu organizowane jest 
Martonvásári Nyár (Lato Martonvásári), w czasie którego 
odbywa się cykl koncertów. Odwiedzając Martonvásár, 
koniecznie pospacerujcie po parku w stylu angielskim, 
w którym rośnie wiele wyjątkowych gatunków drzew.

ZaMek kősZeg
Historia tego zabytkowego miasta położonego w za-
chodniej części Węgier sięga IX wieku, kiedy to członko-
wie rodziny Volfer założyli tu niewielką osadę. Budowę 
twierdzy obronnej rozpoczęto na przełomie XII i XIII wie-
ku.  Wybrano miejsce nad okolicznym potokiem Gyöngyös, 
skąd łatwo było doprowadzić wodę do fos okalających 
mury. Miasto, jako że leżało na tzw. bursztynowym szla-
ku, rozwijało się prężnie. Było łakomym kąskiem, obie-
cującym bogate łupy i dlatego w XV wieku, kiedy trafiło 
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Zamek Vajdahunyad Pałac w Martonvásár

Zamek Kőszeg

partnerzy: Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie”, Felső-Tisza Vidéki  
Többcélú Kistérségi Társulás (Stowarzyszenie Gmin Regionu Górnej Cisy)

Artykuł jest działaniem projektu pn. „Wizyty studyjne dziennikarzy szlakami 
turystycznymi Polski i Węgier” współfinansowanego ze środków  
Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka. 

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana  
z  oficjalnym stanowiskiem Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej 
im. Wacława Felczaka.

58 MAGAZYN ŚWIAT PODRÓŻE I KULTURA  59#Ilikepoland



60 61MAGAZYN ŚWIAT PODRÓŻE I KULTURA I WORLD TRAVEL AND CULTURE MAGAZINE

W celu ochrony tego niesamowicie bogatego dziedzictwa 
powołano projekt „EtnoCarpathia”, który realizuje Stowarzy-
szenie Euroregion Karpacki Polska w Rzeszowie. Chodzi w nim 
przede wszystkim o to, by tę różnorodność kulturową, którą 
w różnych momentach historii reprezentowali Pogórzanie, 
Łemkowie, Bojkowie, a po stronie słowackiej mieszkańcy ob-
szarów dzisiejszego Šariša, Zemplina, Zamagurie, wyekspono-
wać, wypromować, uratować od zapomnienia.

Warto się tam wybrać i poznać historię Karpat na własną rękę. 
A przy okazji odkryć zapomniane wioski, powędrować ślada-
mi różnych grup etnicznych, wziąć udział w warsztatach lo-
kalnego rzemiosła i poznać historię regionu, która nie zawsze 
była łaskawa dla jej mieszkańców. To wszystko wśród prze-
pięknych gór i lasów, w miejscach, do których nie dochodzi 

nawet zasięg sieci komórkowych. Kilka punktów na tej kar-
packiej mapie zasługuje na specjalną uwagę.

MuzeuM Tradycji Góralskich na słowacji
Podczas pobytu na Słowacji w miejscowości Ždiar można zwie-
dzić nie tylko muzeum, ale również wziąć udział w ślubnej in-
scenizacji, w trakcie której aktorzy występują w tradycyjnych, 
góralskich strojach. Muzeum Tradycji Góralskich zostało zało-
żone w 1972 roku i mieści się w drewnianym domku, typowym 
dla tego regionu. W środku warto obejrzeć stroje ludowe, na-
rzędzia, wyposażenie czy dekorację domu. Warto także rzucić 
okiem na bogatą galerię zdjęć historycznych (powstała z inicja-
tywy Petra Michalaka, który przez 20 lat kolekcjonował stare 
fotografie) oraz poświęcić trochę czasu na obejrzenie filmów 
o kulturze góralskiej i jej tradycjach – w przeszłości i obecnie.

niewiele reGionów może się pochwalić tak boGatą mieszanką kultur i tradycji 
jak poGranicze karpat. to tutaj losy różnych Grup etnicznych mieszały się, 
tworząc niezwykły tyGiel kulturowy, a przy okazji miejsce warte odkrycia. 

L I F E S T Y L E
klasztor karmelitów bosych w zaGórzu
Obiekt ten to jedna z niewielu pozostałości po klasztorach 
warownych, niegdyś licznie występujących na terenie Pol-
ski. Został wybudowany na początku XVIII wieku, a okres 
jego świetności trwał jedynie do I rozbioru Rzeczypospolitej. 
W pierwszej połowie XIX wieku na terenie klasztoru wybuchł 
pożar, w efekcie przez następne 100 lat obiekt po prostu 
niszczał. Pierwsze próby odbudowy rozpoczęto w latach 50. 
XX wieku. Aktualnie podczas zwiedzania można nie tylko 
obejrzeć ruiny, ale także wejść na wieżę i do interaktywnego 
muzeum, w którym zwiedzający poznają historię klasztoru 
w nowoczesny sposób – w sali kinowej oraz przez wirtualną 
rzeczywistość.

Galeria – pracownia 
„stare kino” w lutowiskach
Galeria – Pracownia „Stare Kino” to wyjątkowe miejsce, pełne 
bieszczadzkich pamiątek. Można w nim kupić nie tylko wy-
roby lokalnych artystów (żadnych chińskich podróbek!), ale 
również wziąć udział w warsztatach ceramicznych i samemu 
stworzyć swoje własne dzieło sztuki. Na terenie pracowni 
znajduje się piec do wypiekania ceramiki, więc wyroby są go-
towe w ciągu kilku godzin.

EtnoCarpathia 
małGorzata Girek-bąk (VoyaGerka)

Odkryj zapomniane piękno Karpat

Klasztor Karmelitów Bosych w Zagórzu

Klasztor Zagórz 
- Centrum Kultury Foresterium

Galeria – Pracownia „Stare Kino” w Lutowiskach

Muzeum Tradycji Góralskich na Słowacji

pl. Jana Kilińskiego 2
35-005 Rzeszów

etno.visitcarpathia.com
info@etno.visitcarpathia.com

Fot.:Dorota Olendzka



Już sam podział miasta na dwie części: dolne, które przecina sze-
roka, prowadząca od dworca kolejowego aleja kanonizowanego 
wraz Janem Pawłem II papieża Jana XXIII, urodzonego w po-
bliskiej miejscowości Sotto il Monte (jego relikwie przechowuje 
bergamaska katedra), i górne – z mnogością zabytków, robi wra-
żenie. Zwłaszcza że to posadowione na wzgórzu Bergamo Alta 
otacza potężny, 5-kilometrowy pierścień murów z czasów domi-
nacji Wenecji, z szosą i ścieżką dla piechurów i rowerzystów głod-
nych panoram. 

Bergamo pełne sztuki
Do historycznej części można „banalnie” pomaszerować, poko-
nując różnicę poziomów, podjechać autobusem, ale prawdziwych 

B e r g a m o
to właśnie na Bergamo orio al serio 

ląduje gros polaków przybywających 
do Włoch. niewielu z nich odwiedza 

jednak odległe zaledwie o 5 kilometrów 
120-tysięczne, lombardzkie miasto, które  

dało nazwę lotnisku. paradoksalnie 
rozsławiła je pandemia, gdyż właśnie tu 

pochłonęła najwięcej ofiar, przez co zyskało 
miano włoskiego Wuhan. tymczasem 

Bergamo otrząsnęło się już z tragedii i chce 
przyciągać turystów, a ma czym! 
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emocji dostarczy 120-letnia kolejka linowo-szynowa. 
A tu na melomanów czeka spotkanie z urodzonym 
w Bergamo Gaetano Donizzettim, obok Rossiniego i Bel-
liniego czołowym reprezentantem wyjątkowo w jego 
przypadku płodnej i obfitującej w dzieła poświęcone cie-
kawym kobietom twórczości operowej w stylu włoskiego 
bel canto. Warto zwiedzić muzeum w domu rodzinnym 
kompozytora i wziąć udział w dorocznym festiwalu Do-
nizzettiego w eleganckich wnętrzach opery jego imienia. 
Należące do najcenniejszych w Europie zbiory malarstwa 
Accademii Carrarra gromadzą dzieła najwybitniejszych 
mistrzów renesansu: Botticcellego, Belliniego, Raffaela. 

JaJka kondotiera
W Bergamo bezwzględnie należy skosztować skompo-
nowanych właśnie tutaj, w lodziarni „La Marianna”, lo-
dów stracciatella (z opiłkami gorzkiej czekolady) i – jak 
radzą tutejsze bezpruderyjne babcie – dotknąć… jąder 
kondotiera Bartolomeo Colleoniego. Jak? Zgodnie z lo-
kalną legendą ten wybitny dowódca wojsk najemnych 
(kopia jego weneckiego pomnika stoi przed warszawską 
ASP!) był hojnie wyposażony przez naturę, a bogactwa 
zgromadzone przez niego na wojnach pozwoliły na wy-
stawienie kaplicy (Cappella Colleoni) z renesansową, ko-
ronkowej roboty fasadą z różowego marmuru. To wła-
śnie tam, na rodowym herbie należy pomacać „jajka” 
bohatera – na szczęście. 

Wieczorem zaś koniecznie trzeba przysiąść w sercu sta-
rego miasta, na Piazza Vecchia otoczonym eleganckimi 
palazzi i posłuchać o dziesiątej wieczorem stu uderzeń 
dzwonu w kamiennej wieży zegarowej Campanone, któ-
re przed wiekami informowały spieszących do miasta 
o rychłym zamknięciu bram. Amatorów życia nocnego 
skuszą zaś happy hour w lokalikach na Piazza Pontida 
z pomysłowymi koktajlami, przekąskami i dobrą muzyką.
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Mogą przybierać różne kształty, zachwycać kolorami, fascynować różnorodnością strojów, przyku-
wać uwagę mimiką lub jej brakiem. Najchętniej bawią się nimi dzieci, ale  również my, dorośli, nie-
rzadko poświęcamy im uwagę. I to nie tylko dlatego, że lalki, kukiełki, marionetki – bo o nich mowa 
– to kapitalny prezent pod choinkę na zbliżające się Boże Narodzenie…

Na sceNIe za MIedzą
W Czechach działa dziewięć profesjonalnych teatrów 
lalek  (m.in. w Pradze i w Ostrawie) oraz niemal sto 
niezależnych grup  i około  trzystu zespołów amator-
skich  przygotowujących  przedstawienia  kukiełkowe.  
Czerpią  one  z  bogatej,  bo  liczącej w  niektórych  re-
gionach ponad 200 lat, tradycji. W ciągu roku odby-
wają się  tu  liczne  festiwale  lalkarskie.  Jednym z naj-
popularniejszych,  a  zarazem najstarszych w Europie 
jest  festiwal  Kukiełkowy  Chrudim  organizowany  od  
1951  roku,  ale  warto  też  wymienić  Międzynarodo-
wy  Festiwal  Sztuki  Lalkarskiej w  Pradze  i Międzyna-
rodowy  Festiwal  Spectaculo  Interesse  w  Ostrawie. 
Muzeum  Kultury  Lalkarskiej  w  Chrudimiu  gromadzi 
kukiełki  rodzime  i  zagraniczne, w  tym z  Indii,  Japo-
nii,  Chin  oraz Wietnamu,  a  także  lalki  teatrów wę-
drownych,  variétés  i  sceniczne dekoracje.  Typowymi 
postaciami  tych  przedstawień  są  Kašpárek  (Błazen), 
Diabeł, Król i Księżniczka. Czeskie lalkarstwo doceniło 
UNESCO,  umieszczając  je  na  liście  niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego ludzkości.

starcIe z deMoNeM
Na  wspomnianej  liście  UNESCO  od  blisko  15  lat 
znajduje  się  indonezyjska wayang,  jedna  z  najstar-
szych na świecie  form teatralnych. Używane w niej 
lalki  to  trójwymiarowe  drewniane   wayang golek, 
zwane  jawajkami,  a  także    płaskie,  skórzane  ma-
rionetki  cieniowe  wayang kulit i  również  płaskie, 
ale  drewniane  lalki  cieniowe wayang klitik.  U  tych 
pierwszych (wayang golek) najważniejsza jest głowa 
z misternie wyrzeźbioną  twarzą  –  z  tyłu  nierzadko 
dodawana jest rzeźba ptaka. Głowa – nieproporcjo-
nalnie większa od rachitycznego tułowia – osadzona 

jest wraz  z  nim na drążku pozwalającym  sterować 
zabawką.  Do  tego  dochodzą  składające  się w  łok-
ciach ręce – również poruszane za pomocą drążków. 
Całą  lalkę  zdobi  bogaty  strój.  Również  lalki  teatru 
cieni są bogato rzeźbione tak, aby poprzez zasłonę 
można było dostrzec  ich najmniejsze detale, a przy 
tym  kunszt  wykonawcy. Wayang  ożywia  sceny  ze 
starożytnego eposu „Ramajana” przedstawiającego 
dzieje Ramy (siódmego wcielenia boga Wisznu), któ-
ry walczy z demonem Rawaną o odzyskanie porwa-
nej żony Sity.

szpItal dla lalek
Nie  tylko  lalkowe  teatry  opowiadają  historie  –  one 
drzemią w każdej lalce, kukiełce, marionetce. Nawet 
takiej, która jest już bardzo zużyta, czy – jak woli Ti-
ziana Grassi – zachoruje. Tiziana należy do czwartej 
generacji lalkarzy prowadzących z sukcesem „szpital 
dla lalek” we włoskim Neapolu, uchodzący za jedną 
z  najlepszych  placówek  tego  typu  na  kontynencie. 
Tu przybywają na kurację „pacjenci” nie tylko z Eu-
ropy,  ale  z  różnych  stron  świata,  a  na  liście  zabie-
gów  są  też…  transplantacje,  gdyż  w  magazynach 
szpitalnych  jest  sporo  części  zamiennych!  Szpital 
działa bowiem od końca XIX wieku, a założył go Lu-
igi Grassi, scenograf teatralny oraz współpracownik 
teatrów  dworskich  i  lalkowych,  do  którego  zadań 
należała też reperacja marionetek. Do szpitala każdy 
może wysłać  swoją ulubioną  zabawkę,  która  zyska 
nowe życie, oczywiście za odpowiednią opłatą. Za-
kład  –  kilka  ciasnych  pomieszczeń  zawalonych  po 
sufit  lalkami – można zwiedzać. Położony  jest przy 
słynnej  Spaccanapoli,  ulicy  dosłownie  rozcinającej 
Neapol na pół. 
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ZacZarowany 
lalek świat
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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




