city break

City BREAK
POLSKA 2022

Wydanie specjalne czerwiec 2022

1

Wiadomości Turystyczne
pismo branżowe pracowników turystyki
Wydawca: Eurosystem
ul. Wawelska 78, apt. 30, 02–034 Warszawa
tel. (22) 822 20 16
www.wiadomosciturystyczne.pl
e-mail: wt@wiadomosciturystyczne.pl

PROFESJONALNE INFORMACJE
NIEZBĘDNE W TWOJEJ PRACY
Czytaj Wiadomości Turystyczne w wersji papierowej lub elektronicznej.

+

Poruszamy tematy najważniejsze dla branży turystycznej.
Publikujemy komentarze wiodących touroperatorów, praktyków, opinie specjalistów,
analizy ekspertów. Piszemy o prawie, technologiach, biznesie, prezentujemy badania.

Zamów już dzisiaj
www.wiadomosciturystyczne.pl | 22 822 20 16 | prenumerata@2eurosys.pl

2

ludzie, biznes
wiedza, praktyka
kompetencje

city break

CITY BREAK POLSKA 2022
Wydanie specjalne
Wiadomości Turystycznych
czerwiec 2022
ISSN 1731-7452
Wydawca: Jarosław Śleszyński
Eurosystem
02–034 Warszawa, ul. Wawelska 78, lok. 30,
tel. (22) 822 20 16
e-mail:wt@wiadomosciturystyczne.pl,
www.wiadomosciturystyczne.pl
Tekst: Małgorzata Orlikowska

Szlakiem atrakcji po Polsce

Reklama: Jagoda Walczak (dyrektor)
Beata Kwiecień, Joanna Mputu Lese
Skład: Studio4you, Teresa Olszewska
„Wiadomości Turystyczne“
to specjalistyczny miesięcznik branży
turystycznej. Opisując najważniejsze
wydarzenia turystyczne w Polsce i na
świecie, gazeta dostarcza aktualnych
i rzetelnych informacji z zakresu organizacji
pracy, prawa imarketingu. Redakcja
przygotowuje również specjalne wydania
targowe, dodatki regionalne i tematyczne.
PRENUMERATA:
Zamówienia na prenumeratę przyjmujemy
pod nr. tel. (22) 822 20 16,
e-mail: prenumerata@2eurosys.pl,
www.wiadomosciturystyczne.pl
Zamówienia realizują także: Ruch, Kolporter,
Garmond.
Prenumerata standard:
automatycznie odnawialna 12 numerów
w cenie 172 PLN.
Edukacja: oferta skierowana do uczniów,
studentów i pracowników naukowych,
12 numerów w cenie 126 PLN (50% upustu);
terminowa: roczna prenumerata
w cenie 184 PLN

Z

końcem czerwca w szkołach po raz ostatni w tym roku szkolnym zadzwoni dzwonek.
Nadejdą długo wyczekiwane wakacje. Choć
część turystów z wyprzedzeniem zaplanowała urlopy, wciąż jest wielu, którzy tego nie zrobili. Nie ma
się czemu dziwić. Sytuacja na świecie nie sprzyja myśleniu o wypoczynku, a rosnące ceny skłaniają raczej do oszczędzania, niż wydawania pieniędzy. Z drugiej strony w czasie pandemii sporo
osób rezygnowało z wyjazdów, oczekując na bardziej sprzyjające warunki. W przeddzień lata sytuacja epidemiczna wreszcie jest dobra. Warto więc
wrócić do planowania wyjazdów, bo po dwóch
trudnych latach odpoczynek i regeneracja sił jest
jak najbardziej wskazana. Aby odpocząć nie trzeba
lecieć na drugi koniec świata. Naładować baterie
można z powodzeniem również w Polsce. Walory

naturalne, położenie geograficzne czynią nasz kraj
bardzo atrakcyjnym. W ostatnich latach jeszcze zyskał na atrakcyjności. W każdym regionie Polski jak
grzyby po deszczu powstają nowe miejsca do odwiedzenia i szlaki do przebycia. Ofertę uzupełnia
infrastruktura turystyczna i około turystyczna, która
również na bieżąco się rozwija. Dość wspomnieć
o rodzimych hotelach, które nie ustępują pod
względem jakości obiektom zagranicznym.
Wszystko to jest do Waszej dyspozycji praktycznie
na wyciągnięcie ręki, dodatkowo w konkurencyjnych cenach i bez uciążliwych obostrzeń w postaci testów czy maseczek. W Państwa ręce oddajemy swoisty przewodnik po atrakcyjnych miejscach
Polsce, mając nadzieję, że znajdziecie w nim inspirację do swojej najbliższej krótszej lub dłuższej wyprawy weekendowej lub wakacyjnej.
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Zaplanuj swój urlop marzeń
Każdy kto choć raz planował krótszy bądź dłuższy urlop wie,
jak skomplikowane jest to zadanie i jak dużo wymaga
wysiłku organizacyjnego.

N

a szczęście dzięki internetowi proces planowania staje się o wiele prostszy, co pozwala zaoszczędzić czas, a w wielu przypadkach również
pieniądze
Kiedy więc następnym razem będziecie organizowali długi weekend czy urlop, zadbajcie
o to, by w sieci zakupić jak najwięcej niezbędnych do jego zrealizowania usług. Dzięki temu
na miejscu będziecie już mogli skoncentrować
się na wypoczynku i relaksie, zamiast zaprzątać
sobie głowę kwestiami organizacyjnymi.
Bezpiecznie z pakietem
Jak wskazują badania, coraz więcej Polaków korzysta z gotowych pakietów wakacyjnych. Już dawno dowiedziono, że zorganizowane wyjazdy są tańsze niż te, które organizuje
się samodzielnie. Dziś zakup gotowej wycieczki przez internet nie stanowi żadnego proble-
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mu. Praktycznie każde biuro podróży ma swoją
stronę w sieci, za pośrednictwem której można
nie tylko zorientować w ofercie, lecz także kupić wyjazd. Jeśli nie czujemy się na siłach, by
samodzielnie przeprowadzić ten proces, zawsze
możemy skorzystać z pomocy pracownika biura, który dopasuje ofertę do naszych indywidualnych potrzeb, a także doradzi w kwestii doboru usług dodatkowych (jak wycieczki fakultatywne, parkingi, transfery etc.), wreszcie dokona rezerwacji pakietu. I w tym wypadku cały
proces można przeprowadzić przez internet lub
telefonicznie, bez potrzeby odwiedzania biura stacjonarnego. Gotowe pakiety wakacyjne to
opcja polecana zwłaszcza osobom podróżującym z małymi dziećmi, dla których kluczowe
jest zakwaterowanie spełniające odpowiednie
wymagania oraz to, by na miejscu były atrakcje
dla najmłodszych. Choć organizatorzy co roku
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poszerzają ofertę dla turystów rodzinnych, znika ona z rynku dosyć szybko, bo tylu jest na nią
chętnych. Dlatego imprezy turystyczne warto kupować z większym wyprzedzeniem, najlepiej w okresie tzw. przedsprzedaży, kiedy są
nie przebrane przez klientów, a przy tym najatrakcyjniejsze cenowo. Zwlekanie z zakupem
do ostatniej chwili może skutkować tym, że nie
znajdziemy dla siebie odpowiedniego pakietu
lub będzie on relatywnie drogi.
Im wcześniej tym lepiej
Nie zawsze jednak zachodzi konieczność posiłkowania się gotowymi ofertami. Czasem potrzebujemy kupić pojedyncze usługi. I w tym
przypadku zastosowanie ma zasada „im wcześniej, tym lepiej”. Dlaczego? Dobrym przykładem są bilety lotnicze, które potrafią kosztować
grosze, kiedy kupujemy je z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem, ale mocno drożeją, kiedy nabywamy je bliżej daty wylotu. Jeśli więc
nie chcemy przepłacać za bilety na samolot, zabierzmy się za ich rezerwację zaraz po podjęciu decyzji o wyjeździe. Gdzie szukać atrakcyjnych ofert lotniczych? Można skorzystać z witryn konkretnych linii lotniczych. Niewykluczone, że ten czy inny przewoźnik organizuje akurat promocję i sprzedaje bilety po obniżonych cenach, przez co podróż tam i z powrotem np. do Barcelony czy do Oslo wyjdzie nam
kilkaset złotych taniej, niż gdybyśmy kupowali bilety tydzień później. Dobrą opcją jest też
korzystanie z wyszukiwarek lotów, które pokazują połączenia lotnicze wszystkich przewoźników na rynku, dzięki czemu możemy dopasować podróż do naszych możliwości finansowych czy czasowych.
Na podobnej zasadzie warto rezerwować bilety
kolejowe czy autobusowe, zwłaszcza jeśli dotyczy to wyjazdów zaplanowanych w miesiącach
letnich, a więc w szczycie sezonu turystycznego. Nie ma chyba potrzeby pisać, na jakie trudności można natrafić, kiedy na ostatnią chwilę zdecydujemy się kupić bilet na pociąg (autobus) do jednego z popularnych polskich kurortów w górach czy nad morzem. Aby uniknąć przykrych niespodzianek, lepiej zaopatrzyć
się w bilet zawczasu, przez co nie tylko kupimy go taniej, ale też będziemy większy wybór
opcji podróży, co nie jest obojętne zwłaszcza
na dłuższych dystansach.
Internet może pomóc w zorganizowaniu samego przejazdu do miejsca docelowego, jak również pobytu na wakacjach. Wśród turystów bardzo popularne jest korzystanie z platform typu
Airbnb czy Booking.com do rezerwowania
miejsca noclegowego (od kwater prywatnych
po pokoje w hotelach). Przez internet można

też rezerwować różnego rodzaju usługi turystyczne, np. wizyty w muzeach, parkach narodowych czy atrakcjach. Dziś praktycznie każdy podmiot oferujący usługi turystyczne umożliwia klientom zakupy online (nie rezygnując
przy tym z tradycyjnej sprzedaży bezpośredniej). Są co najmniej dwie zalety takich zakupów. Bilety nabywane przez internet są niekiedy tańsze niż te kupowane na miejscu, co
ma znaczenie na przykład wtedy, kiedy kupujemy wejściówki dla kilku osób. Drugą zaletą jest oszczędność czasu, którą najlepiej widać w szczycie sezonu turystycznego. Parki narodowe czy centra rozrywki są wtedy oblegane przez odwiedzających. Osoby, które zakupiły wcześniej bilet wstępu przez internet, nie
muszą oczekiwać w długiej kolejce do wejścia.
Wchodzą praktycznie od razu, okazując dowód
zakupu. To duży plus, zwłaszcza kiedy program
naszego wyjazdu jest napięty i nie możemy sobie pozwolić na dłuższy pobyt w danej atrakcji. Z tego względu warto też rozważyć skorzystanie z innej opcji oferowanej przez niektórych usługodawców turystycznych: możliwości wyboru godziny wejścia. Dzięki niej łatwiej
jest zaplanować pobyt w atrakcji i wkomponować go w ogólny plan dnia, co pozwala jeszcze
efektywniej wykorzystać czas urlopu.
Wybierz aplikację
Wielu turystów nie wyobraża sobie wakacji bez
zwiedzania. Kiedyś nieodłącznym elementem
ich ekwipunku były przewodniki i foldery informacyjne, stanowiące kompendium wiedzy
o historii, atrakcjach czy ciekawostkach związanych z danym miejscem. Dziś, w dobie internetu, te papierowe publikacje są coraz częściej wypierane przez aplikacje. Nic dziwnego – choć zajmują niedużo miejsca na urządzeniu mobilnym, zawierają sporo informacji o danym miejscu czy atrakcji, niekiedy dużo więcej niż ich papierowe odpowiedniki. Nie będzie
przesadą powiedzenie, że obecnie niemal każdy
zakątek Polski (i nie tylko) doczekał się swojej aplikacji. Jest więc duża szansa, że miejsce,
do którego wybieramy się na wypoczynek również takie narzędzie promocyjne posiada. Warto przed podróżą się w nie zaopatrzyć, nie tylko po to, by bliżej poznać destynację w której
będziemy wypoczywać. Wiele aplikacji poza
opisami atrakcji, proponuje użytkownikom np.
spacery tematyczne czy zabawy edukacyjne,
które pozwalają poznawać dane miejsce z nietypowej perspektywy, przez co nasz wyjazd
może być znacznie bardziej atrakcyjny.
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Olsztyn – miasto, które klimatem urzekło Kopernika
Zagospodarowanie brzegów jezior, rewitalizacja parków oraz położenie
promocyjnego akcentu na dziedzictwo Mikołaja Kopernika – to sposoby
Olsztyna na przyciągnięcie turystów.

O

lsztyn jest kameralnym miastem, które szczególnie
latem tętni życiem. Pobudzający do refleksji gotycki klimat zamku i bazyliki zachęcają do spacerów
nad przepływającą przez śródmiejskie parki Łyną.
Być może tę inspirującą atmosferę antycypował
najwybitniejszy mieszkaniec miasta – Mikołaj Kopernik, który w zamku zaczął spisywać swe fundamentalne dzieło „O obrotach sfer niebieskich”...

https://visit.olsztyn.eu

CENTRUM REKREACYJNO-SPORTOWE
„UKIEL”
Przykładem wykorzystania potencjału miejsca jest
inwestycja nad jeziorem Ukiel. Wzdłuż jego brzegów powstały m. in. mola i pomosty, promenada, szlaki rowerowe i narciarskie, wypożyczalnie sprzętu sportowego, sezonowe lodowisko, skatepark, baza sportów wodnych, hala do siatkówki
plażowej i z salami do squasha, boiska do siatkówki i place gier oraz parkingi. Atutem kompleksu
jest również bardzo dobra dostępność – położenie
w sąsiedztwie drogi krajowej nr 16 oraz bliska odległość od Dworca Zachodniego i centrum.

PARK CENTRALNY
Kilka lat temu w sercu Olsztyna, wzdłuż brzegu
Łyny, powstało miejsce wyjątkowe. Leży pomiędzy
ulicami 22 Stycznia, Pieniężnego, Kościuszki, Niepodległości, Emilii Plater i Knosały. Park Centralny, bo taką nazwę nosi te 13 hektarów oazy zieleni,
w efektowny sposób odmienił wygląd śródmieścia.
Znajdują się tam m.in. fontanna z zadaszoną sceną,
półokrągły podest, mini amfiteatr, ścieżki rowerowe
i spacerowe, kładki na Łynie, altany, system oświetleniowy oraz obiekty sportowe.
PLANETARIUM
Główną formą działalności planetarium jest prezentacja programów astronomicznych. Placówka zaprasza
też na pokazy full dome. To cyfrowy system projekcyjny, który pozwala widzowi na symboliczne opuszczenie Ziemi i odbycie wirtualnej podróży kosmicznej, podczas której np. obejrzy z bliska powierzchnię
Księżyca, przeleci przez pierścienie Saturna albo wyląduje na Tytanie. Perełką architektoniczną jest Obserwatorium Astronomiczne, które otwarto w 1979 r.
w dawnej wieży ciśnień przy ul. Żołnierskiej.
ZAMEK
Najstarsza budowla w mieście. Wzniesiono ją
w drugiej połowie XIV w. Najwybitniejszym
mieszkańcem zamku był Mikołaj Kopernik, który
rezydował tam w latach 1516–1519 i 1520–1521,
pełniąc funkcję administratora dóbr kapitulnych.
To w nim skonstruował swoją słynną tablicę astronomiczną służącą do wyznaczania równonocy wiosennej. Ten unikalny eksponat, jedyne na świecie
narzędzie wykonane ręką, która „wstrzymała Słońce”, wciąż można podziwiać w krużganku. Obecnie w zamku mieści się Muzeum Warmii i Mazur.
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Hotel Panorama – SZCZECINEK
Szczecinecka firma Zymex to niemal rówieśnik wolnego
rynku w Polsce. Działa od roku 1994, rewolucjonizując
w tym czasie lokalny rynek nieruchomości.
Właściciele firmy od początku postawili na zakup szczecineckich nieruchomości i ich gruntowną modernizację –
z poszanowaniem historii i dawnej architektury. Zadanie
nie było łatwe, bo dekady gospodarki nakazowo-rozdzielczej w PRL zrobiły swoje, odciskając piętno także na budowlach Szczecinka. Inwestor zawsze kładł ogromny nacisk na funkcjonalność swoich obiektów, dotrzymanie
współczesnych standardów z zachowaniem śladów przeszłości. Tak, aby służyły podmiotom gospodarczym i ich
klientom, a jednocześnie cieszyły oko.
Jednym z ostatnich przedsięwzięć przedsiębiorstwa była
budowa Galerii Handlowej Nova, położonej przy deptaku w centrum Szczecinka w miejscu dawnego, mało reprezentacyjnego targowiska. I tam, na ostatnim piętrze budynku swoje, miejsce znalazł trzygwiazdkowy Hotel Panorama. Z tejże kondygnacji roztacza się też widok na pobliskie jezioro.

Jak prezentuje się wewnątrz? Jedno skrzydło zajmują trzy
apartamenty na wysokim poziomie, z wszelkimi wygodami i tarasami z widokiem na jezioro i miasto. Sercem hotelu jest część z 20 pokojami. Wszystkie są dwuosobowe,
dość podobnie wyposażone w wysokim standardzie. Oczywiście z łazienką i aneksem kuchennym.
Uwagę przykuwają archiwalne zdjęcia starego Szczecinka
z przełomu XIX i XX w. w wielkich formatach zdobiące
korytarze. To klimatyczne fotografie miejsc specjalnie wybranych w śródmieściu miasta, które od hotelu dzieli rzut
kamieniem. Duża gratka nie tylko dla miłośników historii.
Nowy obiekt mieści się w kategorii tzw. hoteli kompaktowych lub butikowych, czyli stosunkowo niewielkich hoteli, a nie molochów po kilkaset pokoi z wielkimi skupiskami ludzi.
Panorama Hotel nie ma bowiem w ogóle klasycznej recepcji, nie trzeba się tu meldować, pobierać kluczy itp. Wszystko – łącznie z płatnością – można załatwić w wirtualnej recepcji za pośrednictwem Internetu. Otrzymuje się kod, którym otwiera drzwi do hotelu i swojego pokoju. Na dobrą
sprawę gość hotelowy nie widzi nikogo z obsługi, lecz kontakt, czy telefoniczny, czy internetowy, jak również osobisty, jest zawsze możliwy.
Więcej informacji na stronie www.hp-hotel.pl
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Odkryj Opole na weekend

N

ie bez przyczyny National Geographic wpisało
ZOO Opole na listę dziesięciu najlepszych polskich
ogrodów zoologicznych. Zagospodarowanie ogrodu sprawia, że mamy wrażenie poruszania się
po naturalnym środowisku zwierząt w nim mieszkających, ze wszystkich kontynentów świata. Są
też place zabaw wśród bujnej zieleni, miejsca
piknikowe i punkty gastronomiczne. Najnowszą
atrakcją są lwy angolskie i tygrysy syberyjskie.
Jeden z największych i najnowocześniejszych
w Europie wybiegów dla wielkich kotów dostarczy
Wam niezapomnianych wrażeń.

Fot. Paweł Szpala

Muzyczne inspiracje
Podczas wycieczki do stolicy polskiej piosenki koniecznie odwiedźcie legendarny Amfiteatr Tysiąclecia, w którym od 1963 roku odbywa się Krajowy
Festiwal Polskiej Piosenki. Ta kultowa scena wykreowała dziesiątki artystów i setki przebojów. We
wnętrzach Amfiteatru działa Muzeum Polskiej Pio-
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Fot. J. Małkowski

Opole to miasto o niepowtarzalnej atmosferze, pełne zielni i atrakcyjnych miejsc
do zwiedzania. Ze względu na kameralny charakter stolicy polskiej
piosenki, wszędzie jest tu blisko. Bez trudu w ciągu jednego weekendu zwiedzicie
największe atrakcje, takie jak Ogród Zoologiczny, Stare Miasto czy Amfiteatr.
Również okolice Opola obfitują w miejsca o wyjątkowej urodzie.

senki. Nowoczesna i w pełni multimedialna ekspozycja przedstawia w zarysie historię polskiej
piosenki od lat 20. ubiegłego wieku do czasów
współczesnych. Przeżyjecie tam ekscytującą muzyczną podróż, nagracie swoją piosenkę oraz wirtualnie przymierzycie stroje ulubionych artystów.
Symbol Opola
Kiedyś z jej szczytu wyglądano wroga, dziś to
jeden z najlepszych punktów widokowych miasta i najbardziej znanych zabytków Opola. Mowa
oczywiście o Wieży Piastowskiej! To jej zarys
widać znad słynnego opolskiego amfiteatru
w czasie telewizyjnych transmisji opolskiego
festiwalu. Wewnątrz zabytkowej wieży mieści się
multimedialna ekspozycja dotycząca historii
miasta, która zachwyci Was swoją pomysłowością
i interaktywnością.
Na Starym Mieście
Na deser polecamy spacer po opolskiej Starówce.
Kameralny, otoczony pięknymi stylowymi
kamieniczkami Rynek, to jedno z najbardziej klimatycznych miejsc w Opolu. Jego sercem jest
Ratusz – wzorowany na florenckim Pałacu Vecchio.
Atrakcją rynku jest Aleja Gwiazd Polskiej Piosenki
z autografami muzyków, kompozytorów oraz
autorów piosenek związanych z opolskim festiwalem. Zwieńczeniem wieczoru będzie spacer wzdłuż
Opolskiej Wenecji, rozciągniętej nad pięknym
Kanałem Młynówka. Malownicze kamieniczki,
wzniesione na fundamencie średniowiecznych murów miejskich, pięknie odbijają się w lustrze wody.

Fot. Paweł Szpala

city break

Śladami dinozaurów
Jurapark w Krasiejowie jest położony niespełna
30 km od Opola. To największy park dinozaurów
w Europie, w którym każdy znajdzie coś dla siebie: 300-metrowy Tunel Czasu, multimedialny Park
Nauki i Ewolucji Człowieka, Pawilon Paleontologiczny ze skamieniałościami sprzed 230 mln lat czy
prehistoryczne Oceanarium. Spacerując po parku
(trasa po wyrobisku liczy 1500 metrów) zobaczycie
ponad 200 naturalnych rozmiarów modeli dinozaurów. Moc atrakcji zapewniają też parki rozrywki,
plaża, małpi gaj, plac zabaw oraz kino emocji 5D.
W bajkowym pałacu
Podczas weekendu w Opolu warto zaplanować
wizytę w Zamku w Mosznej. Jest to jedna z najbardziej rozpoznawalnych atrakcji turystycznych Opolszczyzny. Zabytkowa budowla posiada
365 pomieszczeń oraz 99 wież i wieżyczek. Do
tego otacza ją sporych rozmiarów park, w którym
odnajdziecie trzystuletnie okazy dębów, azalie
i ponad stuletnie różaneczniki. Historyczne komnaty zamkowe dostępne są dla zwiedzających
przez cały rok, a park pałacowy najpiękniej
wygląda wiosną i latem.
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Praktyczne informacje
Zdjęcia i filmy prezentujące
atrakcje Opola, a także
bazę polecanych hoteli
i restauracji, znajdziecie
na stronie internetowej
www.opole.pl.
Przed przyjazdem do Opola
zachęcamy do zapoznania
się z ofertą bezpłatnych
wejść i zniżek dostępnych na
karcie turystycznej TripPass.
Kartę w cenie 5 zł zakupicie
na stronie internetowej:
www.trippass.pl,
a odbierzecie w Miejskiej
Informacji Turystycznej
na opolskim rynku.
Informacja jest czynna
w tygodniu w godzinach:
10.00 do 18.00, w weekendy
od 10.00 do 15.00.

city break

Książęcy Żagań – lubuski skarb
Żagań położony jest w zachodniej części Polski, na południowym krańcu województwa
lubuskiego. Bogata historia, ciekawa architektura oraz malownicze położenie
nad brzegiem Bobru wśród zieleni lubuskich lasów sprawiają, że Żagań jest idealnym
miejscem do aktywnego spędzenia wolnego weekendu.

Fot. Jan Mazur

N

ajważniejszym punktem na mapie miasta jest położony w samym jego sercu Pałac Książęcy, w którego murach w przeszłości rezydowało wiele znamienitych rodów – począwszy od Lobkoviców, przez
Bironów, aż po Talleyrandów. Monumentalny pałac oraz okalający go park z licznymi fontannami dostępne są dla każdego – to właśnie tutaj warto rozpocząć swą wędrówkę po najciekawszych zakątkach Żagania.
Kolejne kroki należy skierować do obiektu posiadającego status Pomnika Historii, nadawany zabytkom o szczególnej wartości historycznej, naukowej
i artystycznej. W Poaugustiańskim Zespole Klasztornym znajduje się okazała biblioteka augustiańska z wyjątkowym na skalę europejską sklepieniem
szeptanym. Kolejną żagańską perełką jest Zespół
Szpitalny św. Doroty, na który składają się m.in.
budynek dawnego szpitala wraz z kaplicą św. Doroty i Kościół pw. Świętego Krzyża. Zespół ten powstał dzięki księżnej żagańskiej Dorocie de Talleyrand-Périgord, uczestniczce Kongresu Wiedeńskiego, filantropce i mecenasce kultury.
Miłośników pięknych widoków zachęcamy do odwiedzenia wieży dawnego kościoła ewangelickiego. Pełni ona aktualnie funkcję wieży widokowej,

z której można podziwiać panoramę miasta. W okolicy wieży znajduje się plenerowy układ planetarny, dzięki któremu mali i duzi będą mieli okazję przeniesienia się w kosmos. Planety nawiązują do postaci słynnego niemieckiego fizyka i astronoma Johannesa Keplera, który ostatnie lata życia
spędził w Żaganiu.
Miłośnicy turystyki filmowej (tzw. set jetting)
również znajdą coś dla siebie. Na terenie Żagania
kręcone były ujęcia z pierwszej serii „Czterech
pancernych i psa” czy sceny walk w „Potem nastąpi cisza” Janusza Morgensterna. Wydarzenia rozgrywające się w Żaganiu były inspiracją dla filmów
„The Wooden Horse” oraz „The Great Escape”.
Dawniej w okolicach miasta funkcjonowały obozy
jenieckie Stalag VIIIC oraz bardziej znany Stalag
Luft 3, kojarzony głównie z Wielkiej Ucieczki lotników alianckich, która stała się kanwą do realizacji wspomnianego wyżej filmu „The Great Escape”.
Współcześnie na rozległych terenach poobozowych
znajduje się Muzeum Obozów Jenieckich z licznymi ekspozycjami, w tym repliką baraku obozowego i wieżami wartowniczymi.
Zachęcamy do odwiedzenia miasta pełnego niespodzianek i odkrywania zaklętych w nim sekretów.
We wrześniu zapraszamy na dni miasta, czyli
Jarmark św. Michała.
Praktyczne informacje

Fot. Jan Mazur

Urząd Miasta Żagań
pl. Słowiański 17, 68-100 Żagań
www.urzadmiasta.zagan.pl
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Centrum Informacji
Turystycznej
ul. Szprotawska 4, 68-100 Żagań
tel. 68 477 10 01

M

Fot. Radosław Niemczynowicz

Fot. Łukasz Kulicki

Warmia – kraina z historią

Krużganki lidzbarskiego zamku

uzeum Warmii i Mazur w Olsztynie zaprasza do odwiedzenia dwóch wyjątkowych, średniowiecznych
zamków w Olsztynie i Lidzbarku Warmińskim. Wizyta w tych placówkach to spotkanie z oryginalnym XIV-wiecznym gotykiem, historią dominium warmińskiego i pamiątkami
po znamienitych postaciach, wśród których trzeba wymienić
Mikołaja Kopernika i Ignacego Krasickiego.
Olsztyński zamek powstał w XIV wieku jako siedziba administratorów dóbr kapituły warmińskiej. Został wybudowany na planie kwadratu z potężną wieżą narożną. W latach
1516–1521 na zamku w Olsztynie rezydował Mikołaj Kopernik, pełniąc funkcję administratora dóbr kapitulnych. W trakcie swojego pobytu w krużganku zamkowym astronom wykonał istniejącą do dzisiaj tablicę, która służyła między innymi do
obliczeń związanych z długością roku astronomicznego. Aktualnie oprócz ekspozycji stałej związanej z Mikołajem Kopernikiem można zwiedzać niezwykle interesujące wystawy czasowe: stylowe wnętrza od baroku do secesji, malarstwo portretowe znakomitych mistrzów niderlandzkich, etnograficzną wystawę poświęconą tkaninie warmińskiej, ewangelickie epitafia

i inne. Z zamkowej wieży roztacza się jedyna w swoim rodzaju
panorama Olsztyna.
Przy okazji odwiedzin Olsztyna warto wybrać się do Domu
„Gazety Olsztyńskiej” (300 m od zamku – historia ruchu polskiego na Warmii) oraz Muzeum Przyrody (3 km od zamku –
przyroda Warmii i Mazur i nie tylko).
Zbudowany w latach 1350–1401 zamek biskupów w Lidzbarku Warmińskim należy do najcenniejszych zabytków architektury gotyckiej w Polsce. Czworoboczny, z potężną wieżą
w narożu, wewnętrznym dziedzińcem z arkadowymi krużgankami. Strzeliste wnętrza zwieńczone są gotyckimi sklepieniami
i pokryte średniowiecznymi polichromiami. Cennym pomieszczeniem jest kaplica zamkowa z zachowanym rokokowym wystrojem i wyposażeniem z połowy XVIII w.
Zamek był główną siedzibą biskupów warmińskich w latach
1350–1795. Wśród rezydujących na zamku biskupów byli wybitni uczeni, humaniści, m.in. Marcin Kromer, Jan Dantyszek,
czy Ignacy Krasicki – książę poetów polskich. Mieszkańcem
zamku lidzbarskiego był też – pełniący funkcję lekarza biskupów – Mikołaj Kopernik.
Do obejrzenia w dawnych zamkowych komnatach jest kilkanaście niezwykle interesujących wystaw; od archeologii przez
dawne uzbrojenie, sztukę gotycką, rzemiosło artystyczne, po
rzeźbę, malarstwo dawne i współczesne.
Oba zamki usytuowane są na Szlaku Kopernikowskim oraz
Szlaku Zamków Gotyckich. Ich najcenniejszym walorem jest autentyczność substancji architektonicznej od piwnic po więźbę
dachową oraz piękno i niepowtarzalność historycznych wnętrz,
wypełnionych ciekawymi ekspozycjami muzealnymi.
Zamek kapituły warmińskiej w Olsztynie z XIV w.

www.muzeum.olsztyn.pl
https://lidzbark.muzeum.olsztyn.pl/

Fot. Łukasz Kulicki

Fot. Łukasz Kulicki

Tablica astronomiczna Mikołaja Kopernika w olsztyńskim zamku

Wielki refektarz w lidzbarskim zamku

city break

Wrocław – miasto wody
Choć Centrum Edukacji Ekologicznej Hydropolis zostało otwarte
zaledwie 7 lat temu, już zdołało zdobyć tytuł jednej z najważniejszych
i najbardziej rozpoznawalnych atrakcji turystycznych we Wrocławiu.

Ś

wiadczy o tym nie tylko duże zainteresowanie
ofertą Hydropolis wśród turystów (do tej pory
odwiedziło je ponad 1,5 mln gości), ale również liczne wyróżnienia, jakie centrum otrzymało w trakcie swojej działalności, by wspomnieć
o nagrodzie Cud Polski National Geographic
czy Złotym Certyfikacie „Najlepszego Produktu Turystycznego”, przyznanym przez Polską Organizację Turystyczną. W czym tkwi jego
atrakcyjność?
W fascynującym świecie H2O
Hydropolis to unikatowe centrum edukacyjne
poświęcone wodzie – jedyny tego typu obiekt
w Polsce i jeden z nielicznych na świecie. Za
główny cel Hydropolis obrało sobie przybliżenie
odwiedzającym znaczenia, jakie ma tlenek wodoru dla życia na ziemi a także wyjaśnienie, jakie są jego zastosowania w przyrodzie, przemyśle i w życiu codziennym. Tematyka wody jest
tu analizowana i prezentowana z najróżniejszych
perspektyw, co pozwala zgłębić temat dokład-

nie i kompleksowo. O atrakcyjności Hydropolis
przesądza też sposób prezentacji zbiorów. Obiektowi daleko jest do tradycyjnych muzeów, w których eksponaty są w odgradzane od turystów
szklanymi gablotami. To miejsce na wskroś nowoczesne, które w prezentacjach chętnie wykorzystuje najnowsze zdobycze techniki, jak technologie multimedialne, instalacje, repliki i modele. Wszystkiego można dotknąć i obejrzeć, co
znacznie uatrakcyjnia zwiedzanie i czyni je bardziej angażującym. W przestrzeniach Hydropolis można m.in. podziwiać, jak działa najdłuższa w Europie drukarka wodna, stanąć w środku
sceny polowania żarłacza tygrysiego na ławicę
1500 tuńczyków, zanurkować na rafie koralowej
i wejść do legendarnego batyskafu Trieste. Jest
też możliwość poznania zasad działania wybranych starożytnych wynalazków wodnych i obejrzenia Wrocławia odtworzonego w najnowocześniejszej makiecie miasta w Polsce.
Pij wrocławską kranówkę!
Kolejnym atutem Hydropolis jest jego siedziba. To wyjątkowy przykład rewitalizacji obiektu
poprzemysłowego, mieści się bowiem w powstałym pod koniec XIX w. podziemnym zbiorniku wody czystej, należącym do Miejskiego
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
(MPWiK) we Wrocławiu. W 2021 r. Przedsiębiorstwo obchodziło swoje 150-lecie. Misją wrocławskich wodociągów od zawsze było zapewnienie czystej, wartościowej wody mieszkańcom
stolicy Dolnego Śląska. W ostatnich latach mocno angażuje się też w aktywności na rzecz ochrony środowiska. Część z nich ukierunkowana jest
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na edukowanie lokalnej społeczności w zakresie ekologii. Jedną z takich aktywności jest projekt „Pij kranówkę”. MPWiK zachęca mieszkańców metropolii do tego, by pili wodę prosto
z domowego kranu, ponieważ jest czysta, pełna minerałów, zdrowa i tańsza niż woda ze sklepu. Wiele ludzi, kupując wodę butelkowaną, wydaje rocznie ponad 1000 zł i zużywa 19 kg plastiku! Zupełnie niepotrzebnie, bowiem litr kranówki kosztuje mniej niż jeden grosz. Przede wszystkim jednak, wybierając wodę z sieci wodociągowej, nie zaśmiecamy planety kolejnymi trudno rozkładającymi się plastikowymi opakowaniami. Na potrzeby akcji MPWiK opracowało stronę internetową www.pijkranowke.pl, na której
dzieli się informacjami o wrocławskiej kranówce – jej składzie, spełnianych normach, wyjaśnia też dlaczego warto, a właściwie należy dbać
o odpowiednie nawodnienie organizmu. Znajduje
się tam także tzw. kalkulator oszczędności, przy
pomocy którego można wyliczyć ile pieniędzy
zaoszczędzimy używając wody z kranu. Akcja
„Pij kranówkę” ma jednak nie tylko edukować,
ale również inspirować do podejmowania działań
proekologicznych.
13

Praktyczne informacje
Cennik:
Bilety indywidualne:
Bilet normalny – 32 zł/os.
Bilet ulgowy – 23 zł/os.
Bilet rodzinny – 85 zł/rodzina
(2 osoby dorosłe + maksymalnie
2 dzieci)
Bilet Łączony z ZOO Wrocław
– 239 zł (2 osoby dorosłe +
maksymalnie 3 dzieci)
Bilet Łączony z Aquapark
Wrocław – 189 zł (2 osoby
dorosłe + maksymalnie 3 dzieci)
Godziny otwarcia
Pon – Pt: 9:00–18:00
Sob – Nd: 10:00–20:00

city break

Radom zaskakuje

W

Kamienica Deskurów. Fot. Łukasz Wójcik

eekend spędzony w mieście, z którym związani byli
m.in. Jacek Malczewski, Jan Kochanowski, Witold
Gombrowicz, Leszek Kołakowski czy Andrzej Wajda,
może być niezwykle atrakcyjny i urozmaicony.
Miejscem, które na pewno trzeba odwiedzić jest Miasto Kazimierzowskie, zawdzięczające swoją nazwę
założycielowi, królowi Kazimierzowi Wielkiemu. Centralnym punktem tej historycznej dzielnicy Radomia
jest rynek. Na szczególną uwagę zasługują tu: odnowiony, neorenesansowy ratusz zbudowany w połowie XIX w. wg projektu Henryka Marconiego, Kamienica Starościńska, kościół pw. św. Jana Chrzciciela,
mieszczańskie kamienice oraz dawne Kolegium
Pijarów, będące obecnie siedzibą Muzeum im. Jacka
Malczewskiego. Warto także zajrzeć do zrewitalizowanej w ostatnich latach Kamienicy Deskurów, gdzie
można obejrzeć m.in. wystawę poświęconą historii
radomskiego przemysłu.
Inne miejsca, które w Radomiu trzeba zobaczyć, to
m.in. średniowieczne grodzisko na Piotrówce, wybudowany w XIII w. kościół św. Wacława na Starym
Mieście, kościół i klasztor oo. Bernardynów – jeden
z najcenniejszych zabytków Radomia oraz pałac Ko-
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Mural Malczewskiego. Fot. Anna Wróblewska

Zachowane zabytki, ślady wielokulturowości, klimat królewskiego
i postindustrialnego miasta oraz wiele ciekawych wydarzeń kulturalnych
to powody, dla których warto przyjechać do Radomia.

misji Województwa Sandomierskiego, zaprojektowany przez Antonio Corazziego.Wizytówką Radomia
są również kamienice z pięknie zdobionymi fasadami oraz żeliwnymi balkonami. Pozostałości zabudowy
mieszczańskiej, najlepiej zachowane przy ulicy
Żeromskiego, Malczewskiego, Moniuszki, Piłsudskiego i Sienkiewicza reprezentują różne style: od klasycyzmu, poprzez eklektyzm do secesji.
Radom jest też ważnym ośrodkiem na kulturalnej mapie Polski. Co roku odbywają się tu obchody kolejnych
rocznic Radomskiego Protestu Robotniczego Czerwiec
ʼ76, uznawanego przez historyków za jeden z najważniejszych przystanków na drodze Polaków do wolności. Pod hasłem „Zaczęło się w Radomiu” w mieście
odbywa się szereg imprez upamiętniających tamte wydarzenia. Inne ważne imprezy kulturalne organizowane
w Radomiu to m.in.: Free(Ra)dom Festival, Międzynarodowy Festiwal Gombrowiczowski, Ogólnopolskie
Spotkania Filmowe „Kameralne Lato”, Radom Fashion
Show, Międzynarodowy Festiwal Artystów Ulicznych
i Precyzji, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej
im. Mikołaja z Radomia, Ogólnopolski Turniej Śpiewających Poezję, jeden z najstarszych w kraju turniejów piosenki literackiej oraz Café Jazz Festival, jedna
z większych imprez jazzowych w Polsce.
Miłośnicy sztuki powinni też odwiedzić Muzeum im.
Jacka Malczewskiego, które może się poszczycić największą w Polsce kolekcją prac urodzonego w Radomiu artysty. Jego twórczość i związki z Radomiem
promuje powstający szlak murali, przedstawiających wybrane dzieła malarza. Z kolei do obcowania
z dziełami współczesnych twórców zaprasza Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”, którego nowoczesna siedziba została wybudowana na bazie starego poprzemysłowego obiektu.

Zalew. Fot. Łukasz Wójcik

RCS Hydrotruck. Fot. Łukasz Wójcik

Radomski deptak. Fot. Anna Wróblewska
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Radom to także miasto sportowych emocji. Od kilku miesięcy zmagania ligowych drużyn siatkówki
i koszykówki można oglądać w nowej hali widowiskowo–sportowej. To najnowocześniejszy tego typu
obiekt w województwie mazowieckim, w którym odbywają się także inne wydarzenia, jak np. niedawny tenisowy mecz Polska–Rumunia z udziałem Igi
Świątek czy gala KSW. Warto śledzić kalendarz imprez w hali Radomskiego Centrum Sportu, bo w planach jest coraz więcej ciekawych wydarzeń sportowych i kulturalnych, w tym koncertów.
W zwiedzaniu Radomia są pomocne wytyczone
szlaki turystyczne. Można m.in. przejść się śladami Radomskiego Protestu Robotniczego Czerwiec ʼ76, Szlakiem Pamięci Radomskich Żydów
oraz szlakiem pokazującym historię Fabryki Broni
i związanego z jej rozwojem osiedla Planty. Historię
radomskiego przemysłu ilustrują też rzeźby umieszczone w różnych częściach miasta, przedstawiające wyroby, z których Radom słynął lub wciąż słynie.
Można znaleźć m.in. pistolety i rowery produkowane w Fabryce Broni, maszynę do szycia, maszynę do
pisania, legendarne obuwie z Radoskóru lub Sofixu,
aparaty telefoniczne, a nawet puszkę farby i serek
homogenizowany.
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Praktyczne informacje
W Radomiu można znaleźć wiele
miejsc, pozwalających odpocząć od
miejskiego zgiełku. Jednym z nich
jest niezwykle urokliwy i bogato
wyposażony skansen – Muzeum
Wsi Radomskiej. W sielskiej
scenerii są organizowane liczne
imprezy nawiązujące do kultury
i tradycji regionu, takie jak Święto
Chleba czy Festiwal Ziemniaka,
ale również widowiska historyczne.
Spragnieni kontaktu z naturą
mogą też znaleźć wytchnienie
w dziewięciu parkach oraz na
bulwarach nad Mleczną, którymi
można dojechać do zalewu na
Borkach – jednego z ulubionych
miejsc letniego wypoczynku. Do
kąpieli zachęca czysta woda,
a atrakcyjności akwenowi dodają
podesty spacerowe oraz fontanny.
Można korzystać z boiska do
siatkówki oraz wypożyczalni sprzętu
pływającego. Na najmłodszych
czeka plac zabaw z trampolinami.
Wszelkie informacje turystyczne
o mieście dostępne są na stronie
www.visitradom.pl

city break

Tu wciąż bije serce dawnej fabryki lnu
Jak powinno wyglądać miasto idealne? – Takie pytanie postawili sobie
na początku XIX wieku pełni inwencji urbaniści, inżynierowie
oraz przemysłowcy i tak, na obsianej lnem mazowieckiej równinie,
wyrósł Żyrardów...

Ż

Widok na Starą Przędzalnię

Widok na kościół pw. Matki Bożej Pocieszenia

yrardów, to jedno z młodszych, a zarazem
najbardziej fascynujących miast Polski. Słynące z lniarskich tradycji i unikatowej osady
fabrycznej, będącej przykładem wzorcowego ośrodka przemysłowego z przełomu XIX
i XXwieku, wybudowanego z niezwykłą precyzją i rozmachem, spełniającego postulaty
nie tylko miasta idealnego, ale również miasta – ogrodu. O wyjątkowości Żyrardowa
stanowi industrialny klimat, tworzony przez
bogactwo XIX-wiecznych zabytków przemysłu wybudowanych z charakterystycznej
czerwonej cegły oraz obfita zieleń wypełniająca regularne kwartały dawnych domów robotniczych.
Na początku była Fabryka Wyrobów Lnianych,
powstała w 1833 roku, słynąca na całym świecie z wykwintnych wyrobów z lnu, w które zaopatrywał się nawet car Rosji. To tutaj zastosowano
przełomowy wynalazek francuskiego konstruktora
Filipa de Girarda – mechaniczną przędzarkę, która
zrewolucjonizowała proces produkcji lnu na ziemiach polskich. Od nazwiska francuskiego inżyniera pochodzi zresztą nazwa miasta – Żyrardów.
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Na przełomie XIX i XX wieku fabryka była jednym z największych i najnowocześniejszych zakładów lniarskich ówczesnej Europy. Przez prawie 170 lat determinowała rozwój Żyrardowa
i życie jego mieszkańców, a także rozsławiała
wyroby z lnu na całym świecie.
W czasach świetności fabryki, w jej bezpośrednim sąsiedztwie powstała osada fabryczna, będąca przykładem wzorcowego miasteczka przemysłowego z przełomu XIX i XX wieku. Cechą
charakterystyczną osady fabrycznej jest wszechobecna czerwona cegła, a ogromnym atutem – jej
autentyzm. Do dziś zachowało się blisko 95 proc.
pierwotnej zabudowy, stanowiącej zabytkową
tkankę miasta. Spośród blisko 400 obiektów wpisanych do rejestru i ewidencji zabytków, znakomita większość skoncentrowana jest właśnie na
zwartym obszarze osady fabrycznej, pełniąc do
dziś pierwotne funkcje (szpital, przedszkole, szkoły, dom kultury, magistrat). Dzięki temu osada nie
jest jedynie muzealnym skansenem, ale żyjącym
sercem współczesnego miasta, którego rytm nie
wyznacza już wprawdzie gwizd fabrycznej świstawki, ale tętniące życiem zabytkowe obiekty.
Żyrardów przeżywa obecnie prawdziwy renesans.
Przesiąknięte historią mury dawnej fabryki otrzymują zupełnie nowe funkcje, odzyskując przy
tym, dzięki starannie prowadzonej rewitalizacji,
pierwotny, imponujący wygląd. Postindustrialne
wnętrza dawnych hal fabrycznych adaptowane
są na lofty, hotele, galerie handlowe.
Miejscem w szczególny sposób pielęgnującym przemysłowe tradycje miasta jest Muzeum
Lniarstwa im. Filipa de Girarda, funkcjonujące

Wystawa sitodruków w Muzeum Lniarstwa

Muzeum Lniarstwa

Żyrardowska osada fabryczna

city break

w obiektach dawnej fabryki. Przywołuje ono
pamięć o czasach, kiedy żyrardowska fabryka
pracowała pełną parą, zatrudniając nawet 9 tysięcy pracowników.
Na główną ekspozycję muzealną składa się kilkadziesiąt zabytkowych maszyn i urządzeń, stanowiących kompletny ciąg technologiczny, prezentujący najważniejsze elementy procesu obróbki
surowca włókienniczego i produkcji tkanin.
Większość maszyn pochodzi z lat 70. i 80.
XX wieku. Na szczególną uwagę zasługuje najdłuższa w Polsce drukarka płaska do sitodruku,
a także unikatowe eksponaty, pracujące w żyrardowskiej fabryce przez całe ubiegłe stulecie.
Od 2012 roku cały obszar osady fabrycznej
i terenów poprzemysłowych, o łącznej
powierzchni ok. 70 ha, wpisany jest na listę
Pomników Historii RP.
Słynny żyrardowski len i oryginalne piękno
industrialnej architektury przyciągają
do miasta miłośników zabytków techniki
i naturalnych tekstyliów z całego świata. Szukającym atrakcji turystom, Żyrardów oferuje jedyne
w swoim rodzaju spojrzenie w przeszłość i przyszłość jednocześnie.
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Ważne informacje
Wydział Kultury
i Promocji Miasta
Urząd Miasta Żyrardowa
Pl. Jana Pawła II
tel. (46) 858 15 81
www.zyrardow.pl
Centrum Informacji
Turystycznej i Kulturalnej
w Żyrardowie
ul. 1 Maja 45
tel. (46) 854 28
www.resursa.zyrardow.pl
Muzeum Lniarstwa
im. Filipa de Girarda
w Żyrardowie
ul. Dittricha 18
tel. 793 134 703
www.muzeumlniarstwa.pl
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Kalisz na weekend

Fot. Agnieszka Grześków

P

oznanie Kalisza najlepiej rozpocząć od wizyty w ratuszu, gdzie za pomocą multimedialnej ekspozycji można prześledzić całą historię miasta. Zwiedzanie zaczynamy w piwnicach, gdzie przeniesiemy
się do czasów rzymskich, kiedy to Kalisz był prężnym ośrodkiem na Szlaku Bursztynowym. Wędrując
przez kolejne piętra poznajemy historię Kalisza średniowiecznego oraz dalsze ciekawe rozdziały historii miasta, zaprezentowane w blokach tematycznych.
Ogromne wrażenie robi też wnętrze prawie stuletniego ratuszowego zegara. Na każdej ze ścian zobaczymy jego przeszklone tarcze, a także wciąż działający
mechanizm. Wreszcie wychodzimy na taras widokowy na szczycie wieży, opuszczając historię i podziwiając współczesny Kalisz.
Czas ruszyć w miasto i poznać to, co widzieliśmy
z góry, ale najpierw uzupełnijmy siły i posilmy się kaliskimi andrutami. To cienkie, słodkie wafelki, trochę przypominające opłatek, idealne do schrupania.
Klimat wczesnośredniowiecznego Kalisza poczujemy znów, w leżącym na Szlaku Piastowskim grodzie na Zawodziu. To rezerwat archeologiczny,
w którym zobaczymy rekonstrukcję wału obronnego i wieży, a także chat: rymarza, kowala, garncarza, czy rycerza oraz pozostałości grodowego kościoła. Mówi się, że ostatni władca z dynastii piastowskiej, Kazimierz Wielki, zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną. Nie inaczej było w Kaliszu, gdzie możemy podziwiać pozostałości miejskich fortyfikacji z jego czasów. To Baszta Dorotka

Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego
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Baszta Dorotka

Fot. Jacek Cieślewicz

Położony w Wielkopolsce Kalisz, to ciekawa propozycja na weekendowy
wypad. Znajdziemy tam średniowieczny gród i nowoczesne multimedialne
ekspozycje, odetchniemy wśród zieleni, pospacerujemy klimatycznymi
uliczkami, a także rozsmakujemy się w sztuce i kulinarnych słodkościach.

– jej nazwa pochodzi z legendy, według której miała
być w niej więziona Dorotka – córka starosty, ukarana za miłość do biednego szewczyka. Tę i inne legendy poznamy w działającym w baszcie Centrum
Kaliskich Baśni i Legend. Samą Dorotkę spotkamy
na szczycie baszty, a szewczyka Marcinka na placyku przed nią.
Aby odetchnąć wśród zieleni, wybierzmy się do
Parku Miejskiego i to nie byle jakiego, bo najstarszego publicznego parku miejskiego w Polsce.
Rozciąga się na 24 ha wzdłuż Prosny i kanałów.
Liczne mostki, chińska pagoda, zadbana zieleń
urozmaicają spacer. Zobaczymy tam też jeden z najładniejszych budynków w mieście, Teatr im. Bogusławskiego, którego odwiedziny mogą być doskonałą propozycją na wieczór.
Kalisz znajduje się w dogodnej lokalizacji na weekendowe wycieczki, leży w podobnej odległości od
Poznania, Łodzi i Wrocławia. Łatwo dostać się tam
zarówno samochodem jak i pociągiem. Warto też
wybrać się do pobliskiego Gołuchowa i odwiedzić
monumentalny XVI wieczny zamek Książąt Czartoryskich, a także pokazową zagrodę zwierząt, gdzie
spotkamy króla polskich lasów, czyli żubra.
Więcej pomysłów na podróże po Wielkopolsce na
stronie: wielkopolska.travel
Tekst: Wielkopolska Organizacja Turystyczna
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Szkolne
Schronisko Młodzieżowe
Kraków–Zakopane
www.ssm.com.pl

ul. Krzeptówki 2
34–500 Zakopane
✆ 18 20 66 158
✆ 660 63 73 36
e-mail: zakopane@ssm.com.pl

ul. Grochowa 21
30–731 Kraków
✆ 12 653 24 32
✆ 697 66 18 66
e-mail: krakow@ssm.com.pl
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