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Innowacja w turystyce

Ogólnopolski Konkurs
„Wawrzyn Polskiej Turystyki”

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Turystyki i ALMAMER Szkoła Wyższa  
– przedstawiciele teorii i praktyki rynku turystycznego – są organizatora-
mi Ogólnopolskiego konkursu  „Wawrzyn Polskiej Turystyki”. 

Misją Konkursu jest wyróżnienie i promowanie wyjątkowych dokonań 
społecznych i gospodarczych w obszarze turystyki, które:
– tworzą nowe wartości dla turystów;
– wpływają na rozwój i wzrost konkurencyjności oferty;
– podnoszą jakość usług turystycznych;
– kreują pozytywny wizerunek kraju, regionów i miejscowości jako 

docelowych miejsc wyjazdów turystycznych. 

„Wawrzyn Polskiej Turystyki” sprzyja pozytywnym zmianom i dobrze służy 
wyborom i podejmowanym decyzjom rynkowym zarówno klientów, 
przedsiębiorstw turystycznych, jak i podmiotów polityki turystycznej.

Konkurs ma szczególne znaczenie dla uczestników rynku turystycznego. 
Jest potwierdzeniem, dowodem i wyrazem uznania dla określonych 
przedsięwzięć i osiągnięć ze strony podmiotów zewnętrznych, cieszących 
się powszechnym zaufaniem. W warunkach rynku konkurencyjnego – aby 
odnieść sukces – już nie wystarczy posiadać nowe produkty, profesjonal-
ną kadrę, nowoczesne kanały dystrybucji czy świadczyć wysokiej jakości 
usług i uzyskiwać dobre wyniki finansowe. Istotne jest, aby fakty te 
zostały potwierdzone przez kompetentny, cieszący się powszechnym 
zaufaniem podmiot. „Wawrzyn Polskiej Turystyki” to znak dzisiejszych 
czasów i wyzwanie dla współczesnego biznesu w branży turystycznej.
 
Uzyskanie Honorowego Dyplomu i Statuetki „Wawrzyn Polskiej Turystyki”  
zapewnia m.in.:
– udział w działalności Polskiej Akademii Innowacji Turystyki;
– wzmocnienie pozycji laureatów na rynku;
– kształtowanie prestiżu firmy i instytucji;
– uwiarygodnienie laureata jako partnera w biznesie;
– korzystanie z promocji prowadzonej przez organizatorów.

www.wawrzynpolskiejturystyki.pl
ul. Wolska 43, 01-201 Warszawa
tel. 22 321 85 85, e-mail: biuro@wawrzynpolskiejturystyki.pl
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Wakacje minęły szybko, choć przecież nie wszyscy mogli wykorzystać urlopy 

w najcieplejszej porze roku. Nie tylko w polskich realiach pojawia się coraz 

częściej zjawisko dzielenia urlopów, co jak się okazuje jest często korzystne nie 

tylko dla pracodawców, ale także dla samych wypoczywających. Zyskują na 

tym branża turystyczna i miejscowości recepcyjne. Bardziej ruchome terminy 

urlopów to szansa na lepsze wykorzystanie bazy noclegowej, a wypoczynek 

poza głównymi sezonami to możliwość uniknięcia tłoku na drogach, 

w pociągach, w obiektach hotelowych i w miejscowościach wypoczynkowych.

Wrzesień i październik nie jest od lat dla turystycznej branży okresem 

zastoju. Trwa okres wycieczkowy, intensywnie rozwija się turystyka biznesowa, 

do miejscowości wypoczynkowych udają się liczniej osoby „trzeciego wieku”; 

często stroniące od upałów i tłoku, słusznie licząc na posezonowe obniżki cen.

Wrzesień i październik to także w branży turystycznej czas pierwszych 

podsumowań lata, ale również przygotowania do udziału w targach, 

wytyczania planów na kolejny rok. Trzeba zadbać o wykreowanie atrakcyjnej 

oferty, nadążać za zmieniającymi się tendencjami ruchu turystycznego.

W naszej branży refleksjom służą także doroczne obchody Światowego Dnia 

Turystyki, mające dziś nie tylko uroczysty, ale przede wszystkim merytoryczny 

wymiar.

Czytelnikom „TurBiznesu” pragnę zwrócić uwagę na dwie cenne inicjatywy 

Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Turystyki w drugim półroczu 3013 r., 

realizowane wspólnie ALMAMER Szkołą Wyższą, przygotowującą się do 

obchodów swojego dwudziestolecia (2014).

To – zgodnie z kalendarzem – 23 października – ogólnopolska konferencja 

z okazji 50-lecia polskiego systemu informacji turystycznej, pod patronatem 

Pani Katarzyny Sobierajskiej – podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu 

i Turystyki i Pana Rafała Szmytke – prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej. 

Efektem konferencji będzie m.in. „Złota Księga Polskiej Informacji Turystycznej”.

25 listopada odbędzie się już druga konferencja na temat turystyki 

polonijnej. Tematyka konferencji obejmie m.in. takie zagadnienia, jak: 

wymiar ekonomiczny turystyki polonijnej; młodzież w turystyce polonijnej; 

turystyka polonijna jako kreator popytu turystycznego; kierunki i cele podróży 

polonijnego turysty; polonijna turystyka rodzinna; polonijna turystyka trzeciego 

wieku. Miło mi podkreślić, że patronat nad tym ważnym wydarzeniem objęła 

również Wiceminister Sportu i Turystyki Pani Katarzyna Sobierajska.

Serdecznie zapraszam do udziału w tych konferencjach a także lektury 

„TurBiznesu”, w którym poinformujemy o efektach tych cennych inicjatyw.

Janusz Merski
Wydawca „TurBiznesu”
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Jan Paweł Piotrowski 
Redaktor naczelny

Od redakcji

sce odgłosów hałaśliwych samochodów zajmują odgłosy 
ptaków, czy kojący tętent końskich kopyt. 

Dajesz uśmiech, ale jednocześnie sprzyjasz wielu, 
bardzo mądrym i potrzebnym refleksjom. Drążysz port-
fele, ucząc jednocześnie ich racjonalnego opróżniania, 
sprzyjając ich ponownemu napełnianiu. Spełniając jedne 
marzenia, powodujesz snucie następnych. Ich powstawa-
nie oznacza najczęściej początek drogi do poszukiwania 
możliwości ich spełnienia. Ty uczysz zaradności, odnajdy-
wania życiowych dróg, międzyludzkich kontaktów, życia 
w warunkach zaimprowizowanych, a więc niekiedy trud-
nych. Ty fabrykujesz ludzi zadowolonych, wypoczętych, 
tolerancyjnych, stale odnajdujących nowe wyzwania, 
wierzących w innych i w siebie. Dzieje się tak zarówno 
w przypadkach, gdy z Ciebie korzystamy, jak i wówczas, 
gdy dla Ciebie pracujemy.

Warto dla Ciebie pracować, a – wbrew pozorom – to 
nie zawsze łatwe, choć często doprawdy nie wymagające 
dużych nakładów, zwłaszcza finansowych. Potrzebna jest 
wiedza. Konieczne są: wytrwałość, doświadczenie i rze-
telność. Tego się można nauczyć. Pracować dla Ciebie 
– znaczy dawać innym: nocleg, pożywienie, świadczyć 
inne usługi – pomagać otwierać oczy (i nie tylko oczy) na 
rozliczne atrakcje. To właśnie dzięki gościom, gospoda-
rze łatwiej dostrzegają znaczenie wszystkiego tego, co ich 
otacza. Teraz oni będą silniej wierzyć w siebie, a wiara 
ta umożliwi odnalezienie godnego, właściwego miejsca. 
Uliczki miasteczka, zakątki wsi, jezioro, doroczne obycza-
je świąteczne, miejsca związane z wydarzeniami historycz-
nymi – przestaną być dla mieszkańców powszedniością, 
gdy dostrzegą, że są one dla przybyszów tak poszukiwa-
nym dobrem, a może nawet egzotyką. Ty powodujesz, że 
na takie miano nie zasługują teraz jedynie dzikie puszcze, 
ogromne morza, wielkie jeziora, czy czcigodne katedry 
i zamki; odnajdywane w znanych bedekerach, podręcz-
nikach akademickich, katalogach; ale także miejsca zgoła 
mało znane i mało znaczące.

Ich atutem może być splot wielu, pozornie mało istot-
nych spraw. To: cisza, spokój, czyste środowisko, a nawet 
możliwość spotkań z innym, ciekawym Człowiekiem, któ-
ry, choć nie jest sobą znaną, w pełni zasługuje na takie 
dostrzeżenie i spotkanie.

Jesteś obecna na dwudziestym piętrze potężnego hote-
lu, w leśniczówce, w górskim schronisku, stanicy wodnej, 
namiocie, gościnnym wiejskim domu ukrytym pośród la-
sów i pól. Jesteś biznesem i wiele spraw z Tobą związanych 
kojarzy się, i musi kojarzyć, z pieniędzmi. Jesteś biznesem 
mądrym i pożytecznym. Jako biznes szczególny musisz 
hołdować postawom humanistycznym, gdyż istniejesz dla 
Człowieka i rozwijasz się dzięki coraz lepszemu rozpozna-
waniu Jego potrzeb. Twoje ambicje powodują jednak, że 
nie ograniczasz się do spełniania tych życzeń. Ty starasz 
się przekonywać nowych przyjaciół do siebie i do Twoich 
twarzy, których jest przecież tak wiele. 

Nie mówisz o sobie zbyt głośno, nie piszesz o sobie 
zbyt często, choć czynić to powinnaś. Taka jesteś Turysty-
ko. Dla Ciebie te słowa z okazji Twojego dnia, Światowe-
go Dnia Turystyki.

Jan Paweł Piotrowski 
Redaktor naczelny

Przemieszczasz ludzi z miejsca na miejsce, coraz 
dalej i szybciej. Dajesz możliwości unoszenia się po-
nad najwyższymi szczytami i pokonywania najwięk-
szych oceanów, pozwalając jednocześnie odnajdować 
piękno najgłębszych toni wodnych, niebotycznych gór 
i przepastnych jaskiń. Każesz zachwycać się nie tylko 
rekordami natury i dziełami ludzkich rąk, ale także tą 
zwykłą przeciętnością, której pozorna szarość może 
okazać się fascynującą i kolorową. Uczysz stąpać 
po ziemi, lecz nie jest to zwykłe chodzenie. Uczysz 
pływać po wodach, lecz nie jest to zwykłe pływanie. 
Uczysz dosiadać końskiego grzbietu, lecz dzięki tobie 
nie jest ono zwykłym dosiadaniem. Uczysz patrzeć, 
słuchać, dotykać, rozpoznawać aromaty i smaki, snuć 
wnioski. Jakże inny jest kraj postrzegany z perspekty-
wy końskiego siodła, rowerowego siodełka, deski wid-
surfingowej, lotni, wnikliwego, wytrawnego piechura. 

Nakazujesz opuszczać własny dom i bardziej cie-
szyć się nim, a także cenić go, po każdym powrocie. 
Zacieśniasz rodzinne więzi, które niekiedy słabną 
w codziennym nawale zajęć i obowiązków. Każesz 
odpoczywać po pracy, nauce i zajęciach domowych, 
ale też być w trakcie tych wolnych chwil aktywnym. 
Nakazujesz zmieniać otoczenie, by potem z radością 
wracać do ludzi, którymi się otaczasz na co dzień. Skła-
niasz, nie tylko najmłodszych, ale również dorosłych 
i tych w sile wieku, do ruchu i rejestrowania świata. 
Towarzyszy temu procesowi często jakże precyzyjne 
opisywanie obrazów i obrazków, które wraz z poko-
nywaniem odległości i czasu, zmieniają się – niczym 
w kalejdoskopie. To dobra umiejętność, przydatna 
także osobom dojrzałym, wymagana jednak niesłusz-
nie najczęściej tylko od dzieci. Kolorowe obrazy dają 
przecież okazje nie tylko do wzruszeń, ale stwarzają 
możliwości poznawania dorobku innych, ich posza-
nowania, a także twórczego naśladowania.

Ty przedłużasz dzieciństwo i młodość na długie lata. 
Talenty opisywania obrazów wzmagają ludzką wrażli-
wość, a ta każe dążyć do poszukiwania odmienności, 
które dzięki Tobie łatwiej odnaleźć na prawie każ-
dym kroku. Owa wrażliwość każe doceniać i chronić 
wszelkie przejawy swojszczyzny, odnajdywane już to 
w dziełach natury, już to w wytworach ludzkich rąk.

Bywa, że tratujesz przyrodę i przejawy kultury. Co-
raz częściej jednak zauważasz piękno i dostrzegasz 
wartości, których nie da się przeliczyć na pieniądze. 
Nie masz często na celu pomnażania liczby uczonych, 
ale przecież umożliwiając dostarczanie wielu przeżyć, 
wzmagasz apetyt na wiedzę.

Bywa, że kojarzysz się z zgrzytem hamulców, za-
grożeniem bezpieczeństwa i rozluźnieniem hamul-
ców moralnych. Coraz większe tempo życia, nie za-
wsze odpowiednie wzorce zachowań, nakazują także 
szybciej dążyć do celu wypoczynku, lub nawet zeń 
rezygnować. Ty mówisz wówczas: to błąd. Zwolnijmy, 
zastanówmy się, odnajdźmy pośród różnych propo-
zycji na wolny czas, także tę, dla siebie i bliskich. Są 
efekty słuchania tych myśli. Wyjeżdżamy nie tylko do 
znanych miejscowości, ale także i tych, które można 
odnaleźć tylko na najbardziej dokładnej mapie. Miej-
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POlityka turystyczna
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Władze
stowarzyszenia wspierania rozwoju turystyki

W różnych okresach funkcjonowania systemu „it” 
pojawiały się odmienne problemy. Choć kadrę tury-
styki stanowiły na ogół osoby identyfikujące się z tym 
zawodem, to jednak nie brakowało takich, którzy nie 
rozumieli misji turystyki, w tym roli informacji tury-
stycznej, albo tylko udawali, że te zagadnienia poj-
mują. Takie osoby nie utrzymywały się jednak długo. 

Wielkim problemem jednostek informacji tury-
stycznej była systematyczna konieczność zmagania 
się z licznymi procedurami, które były przecież na 
ogół obce ludziom turystyki. Dziś trudno to wytłuma-
czyć przedstawicielom – także średniego pokolenia 
– ale każda (nawet najmniejsza publikacja, włączając 
w to ulotki) informacji turystycznej musiała znaleźć się 
w rocznym planie wydawniczym „it” 
tworzonym przez Centralny Ośrodek 
Informacji Turystycznej (COIT), m.in. 
na podstawie wniosków wojewódz-
kich ośrodków „it”. A przecież w tych 
czasach nie było możliwości komuni-
kowania się przez internet, więc rola 
publikacji była znacznie większa.

W COIT w Warszawie przyjęto za-
łożenie, aby nie ograniczać jakichkol-
wiek inicjatyw lokalnych, co najwyżej 
przedkładać regionom dodatkowe 
pomysły tytułów wydawniczych. Wszystkie tytuły 
publikacji zgłaszano do Ministerstwa Kultury i Sztuki, 
którego Departament Książki był wyrocznią w tej 
sprawie. Aby uzyskać pozytywną opinię uciekano się 
do pewnych forteli. Zgłaszano np. folder pt. „Chełm 
– miasto PKWN”, który zawierał tylko nadtytuł o tej 
treści, natomiast w całości poświęcony był np. koś-
ciołom i cerkwiom miasta. Nie mogąc uzyskać zgody 
na wydanie folderu „Jasna Góra” wystąpiono o zgodę 

na folder „Częstochowa”, którą to zgodę uzyskano, a na 
okładce umieszczono oczywiście zdjęcie klasztoru. W jed-
nym z miast milicja nakazała nawet zdjęcie w centrum „it” 
okolicznościowego plakatu „Jasna Góra” wydanego przez 
COIT na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 
O poziomie pracy ówczesnego Departamentu Książki 
świadczyła m.in., negatywna decyzja na druk informatora 
pt. „Chełmno”, ponieważ „miasto Chełm uzyskało już zgo-
dę na druk publikacji”. Z serii folderów o zabytkach sakral-
nych jednego z miast wykreślono tytuły „Kościół św. Jana”, 
„Kościół św. Marcina”, wyrażając zgodę na druk folderów 
„Fara” i „Kolegiata”, które to tytuły w opinii urzędnika nie 
kojarzyły się z zagrożeniem dla PRL, a najpewniej z niczym 
się nie kojarzyły. Departament Książki nie wyraził zgody na 

wydanie folderu pt. „Michniów” (miejsce 
martyrologii - miejscowość na Kielecczyźnie 
spacyfikowana w czasie drugiej wojny świa-
towej) ponieważ urzędnik, który odczytał 
tę nazwę jako „Mnichów”, stwierdził, że 
o taką publikację powinny zabiegać... wła-
dze kościelne. Innym razem władze Depar-
tamentu Książki skrytykowały spis leśnych 
pól biwakowych, ponieważ w wykazie nie 
podano… nazw ulic, przy których te pola 
się znajdowały. 

Po wydrukowaniu każdego folderu 
trzeba było rozliczyć się drobiazgowo z zużycia papieru 
– będącego towarem reglamentowanym. Ze względów 
bezpieczeństwa cenzura kwestionowała różne informacje, 
np. taką, że jeden z campingów… był położony przy ulicy 
Wojskowej.

Przepływ informacji utrudniał też niedostatek i powol-
ność środków łączności. Do początków lat dziewięćdzie-

trudne drOgi
systemu infOrmacji turystycznej

Po wydrukowaniu 
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dokończenie na stronie 6►
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siątych XX w. nikt nie marzył o komputerach, a tym 
bardziej o internecie. Wiele miast nie posiadało auto-
matycznych połączeń telefonicznych, ważne komuni-
katy przekazywano prymitywnymi, często psującymi 
się dalekopisami (teleksami). Pierwszy telefaks pojawił 
się wkrótce po 1990 roku w centrum „it” w Koszali-
nie, a warszawskie placówki „it’ dysponowały nim do-
piero po kilku latach. Bardzo długo nie funkcjonowały 
w centrach „it” kopiarki, a gdy pojawiły się one, sto-
sowne władze wymagały prowadzenia drobiazgowej 
dokumentacji poszczególnych odbitek. 

W tych trudnych warunkach system „it” rozwijał 
się jednak, jak na ówczesne czasy, całkiem nieźle. 
Spowodowali to wspaniali ludzie „it”, którzy osiągali 
swoje efekty dzięki zamiłowaniu i pełnemu poświę-
ceniu dla tej pracy. Przez długie lata pracownicy „it” 
tworzyli bardzo zintegrowaną grupę. Częste kontak-
ty (m.in. z okazji szkoleń) niewątpliwie przyczyniały 
się do uściślenia tej współpracy. Jednak największym 

efektem tych spotkań była możliwość wspólnego budo-
wania programów pracy systemu „it” i bardzo istotne – 
tworzenia wyjątkowo dobrego klimatu integrującego cale 
środowisko. 

Stało się przez wiele lat tradycją, że te założenia pro-
gramowe nie powstawały w biurze Centralnego Ośrodka 
Informacji Turystycznej w Warszawie, lecz w trakcie spot-
kań pracowników „it” z całego kraju, czyli tych, którzy 
mając bezpośredni kontakt z turystą, najlepiej znali jego 
potrzeby. 

Ludzie ”it” potrafili sobie wspaniale radzić z biurokra-
cją, choć tracili na to zbyt dużo czasu.

O efektach konferencji naukowej organizowanej przez 
ALMAMER i Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Turysty-
ki z okazji 50-lecia w najbliższych numerach TurBiznesu. 

Jan Paweł Piotrowski

POlityka turystyczna

W tych trudnych warunkach system „it” 
rozwijał się jednak, jak na ówczesne czasy, 
całkiem nieźle. Spowodowali to wspaniali 
ludzie „it”, którzy osiągali swoje efekty dzięki 
zamiłowaniu i pełnemu poświęceniu dla 
tej pracy. Przez długie lata pracownicy „it” 
tworzyli bardzo zintegrowaną grupę

dokończenie ze strony 5 ►
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mazOwsze

Samorząd miasta Węgrowa ściśle współpracujący z sa-
morządem powiatu węgrowskiego oraz licznymi organiza-
cjami pozarządowymi z Towarzystwem Miłośników Ziemi 
Węgrowskiej na czele zaprosił w dniach 25-26 czerwca 
przedstawicieli branży turystycznej, instytucji nauki i kultu-
ry, a przede wszystkim społeczność regionu na inaugurację 
produktu turystycznego „Kraina Mistrza Twardowskiego”.

Jedną z najważniejszych części dwudniowych wydarzeń 
z tej okazji była konferencja naukowa organizowana przy 
współpracy i pod naukową opieką prof. dr. Franciszka Mun-
dury z ALMAMER Szkoły Wyższej w Warszawie. Uczelnia, 
wyspecjalizowana od blisko 20 lat w m.in. w kształceniu 
kadr turystyki znaczną część swojej aktywności kieruje 
ku Mazowszu, realizując wieloletni program badawczy 
„Atrakcyjność turystyczna województwa mazowieckiego”, 
zgodnie z porozumieniem podpisanym z Marszałkiem Wo-
jewództwa Mazowieckiego.

Konferencje organizowane dzięki współpracy samo-
rządów Węgrowa, powiatu węgrowskiego, gminy Liw 
i ALMAMER w latach 2009-2013 miały wymiar praktyczny 
i przyczyniły się do rozwoju inicjatyw kreujących konkretne 
innowacyjne produkty turystyczne. Jest to efektem zaanga-
żowania i ścisłej współpracy wspomnianych samorządów, 
uczelni, a także wsparcia ze strony merytorycznych partne-
rów: Samorządu Mazowsza, Mazowieckiego Ośrodka Do-
radztwa Rolniczego, Mazowieckiej Regionalnej Organizacji 
Turystycznej, instytucji kulturalnych, oświatowych i organi-
zacji pozarządowych.

Węgrów i cały powiat węgrowski ma wspaniale tradycje 
turystyczne. Wypoczynek bierny i aktywne formy turystyki 
pieszej, rowerowej, konnej – w dolinie rzeki Liwca, impre-
zy plenerowe w Węgrowie i na zamku w Liwie – to tylko 
niektóre atrakcje. Gospodarze regionu zdają sobie sprawę, 
że zawsze można uczynić więcej.

W poszukiwaniu kolejnych wyjątko-
wych cech miasta i regionu i wykorzy-
stywaniu ich do kreowania produktu 
turystycznego zasłużyły się liczne osoby. 
Jednym głosem powiedziano: „trzeba 
wykorzystać postać mistrza Jan Twar-
dowskiego i jedyne w swoim rodzaju 
tajemnicze zwierciadło, które znajduje 
się w kościele farnym”.

Słowa te szybko przekuto w czyn 
tworząc zręby bardzo ciekawego, gdyż 
wyjątkowego produktu turystycznego. 
Konkrety zawarto w katalogu przygoto-
wanym przez zespół w składzie: Jadwiga 
Snopkiewicz, Jadwiga Giers, Julita Giers, 
Hubert Kowalewski, Michał Jagodziński, 
Marcin Sikierzyński, Emil Piotrkowski, 
Tomasz Mielniczek.

Jak napisała m.in. wiceburmistrz 
Węgrowa – pani Jadwiga Snopkiewicz 
„W krainie Mistrza Twardowskiego każdy 
znajdzie coś dla siebie. Węgrów odwie-
dzają miłośnicy aktywnego wypoczynku 
i zwiedzania, jak i amatorzy przygód. 
Czar doliny Liwca działa za każdym ra-
zem, kiedy wjeżdża się na te tereny”.

We wspomnianym katalogu znaj-
dziemy opisy najważniejszych atrakcji 
miasta, m.in. bazyliki, zespołu pore-
formackiego, kościoła ewangelickiego, 
Domu Gdańskiego, Domu Lipki (z cen-
trum informacji turystycznej). Nie brak 
atrakcji okolic, m.in. informacji o pałacu 
w Starej Wsi, dworze w Paplinie, do-
rocznych imprezach.

Atutem regionu są twórcy ludowi, 
a także tutejsze potrawy kulinarne, wspa-
niale prezentowane na pokazie z okazji 
konferencji, i wyróżnione w konkursie 
z nagrodami Mazowieckiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego. 

Zapraszają szlaki kajakowe i rowe-
rowe a także niebanalne gospodarstwa 
agroturystyczne. Do postaci mistrza Jan 
Twardowskiego nawiązują hotele.

Produkt jest już komercjalizowany. 
Do obsługi turystów przygotowane są 
hotele, camping, ośrodki jazdy kon-
nej, centrum informacji turystycznej, 
w którym można także otrzymać foldery 
i kupić liczne publikacje i pamiątki wy-
konywane m.in. przez młodzież z War-
sztatów Terapii Zajęciowej w Jaworku. 
Gimnazjum im. Jana Dobrogosta Krasiń-
skiego proponuje organizację wycieczek 
edukacyjnych. W bazylice i kościele po-

Pan twardOwski 
zaPrasza 
do WęgroWa

reformackim oczekują specjalnie przy-
gotowani przewodnicy. Niecodzienne 
wrażenie pozostawia wizyta w Odlewni 
dzwonów Braci Kruszewskich. 

Prezentacja Krainy Mistrza Twar-
dowskiego była bardzo bogata. Przy 
pełnej sali Węgrowskiego Ośrodka Kul-
tury odbyło się spotkanie z Honorową 
Obywatelką Węgrowa – Panią Barbarę 
Wachowicz. Węgrowski Teatr Amator-
ski – wieloletniej tradycji przedstawił 
widowisko plenerowe „Pan Twardow-
ski”, zorganizowano kajakowy spływ 
Liwcem. 

Efekty wspomnianej konferencji znaj-
dą się w książce, planowanej na 2014 r. 
Treść referatów obejmowała szeroko 
rozumiane uwarunkowania atrakcyjno-
ści turystycznej miasta, wraz ze wskaza-
niem kierunków dalszego rozwoju pro-
duktu turystycznego. 

Wśród gospodarzy miasta Węgrowa, 
na co dzień zaangażowanych w spra-
wy gospodarczego rozwoju lokalnego 
w pięknej symbiozie z rozwojem tury-
styki i kultury, trzeba szczególnie wy-
mienić: burmistrza Jarosława Grendę, 
wiceburmistrz Jadwigę Snopkiewicz, 
Jadwigę Giers – prezes Towarzystwa Mi-
łośników Ziemi Węgrowskiej. 

*  *  *
Ścisła współpraca przedstawicieli 

nauki i praktyki, konsekwencja i pra-
cowitość, dobrze wróżą turystyce wę-
growskiej. Z badań przeprowadzonych 
w ALMAMER Szkole Wyższej przez dr. 
Aleksego Chmiela i mgr Bożenę Olszew-
ską wynika, że obszar ten należy do co-
raz lepiej rozpoznawalnych w kraju.

Trzeba tu zaznaczyć, że legenda i fik-
cja literacka stają się w wielu miejscach 
kraju podstawą do tworzenia innowa-
cyjnych produktów turystycznych, i ta 
tendencja jest w przypadku Węgrowa 
bardzo trafnie wykorzystywana.

JPP
Jadwiga Snopkiewicz, zastępca Burmistrza Węgrowa
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PTTK. Mazowiecką Regionalną Organi-
zację Turystyczną reprezentowali prezes 
Jan Błoński i wicedyrektor Biura – Iwona 
Majewska, Warszawską Izbę Turystyki 
– dyrektor Wiesław Piegat. 

Uczestników Pikniku powitał prof. 
dr Janusz Merski – rektor ALMAMER 
Szkoły Wyższej, znany jako entuzja-
sta i promotor turystyki mazowieckiej. 

Uczelnia od wielu lat jest członkiem 
Mazowieckiej Regionalnej Organizacji 
Turystycznej. 

Dużym zainteresowaniem cieszyły 
się oferty wakacyjnego i weekendowego 
wypoczynku i wycieczek po Mazowszu 
przygotowane m.in. przez Samorząd 
Województwa Mazowieckiego, Ma-
zowiecką Regionalną Organizację Tu-
rystyczną, Warszawską Izbę Turystyki, 
Oddziały PTTK „Mazowsze” i „Trakt”, 
a pani przewodnik z tego drugiego od-
działu zaprezentowała ciekawe opowie-
ści o regionie. 

Miło było widzieć całe rodziny od-
wiedzające Piknik. Liczni goście mówili, 
że celem ich urlopów, wycieczek, week-
endów będzie właśnie Mazowsze.

Stowarzyszenie Lokalna Organizacja 
Turystyczna Skarbiec Mazowiecki za-
chęcało do poznawania zabytkowych 
kościołów drewnianych województwa 
mazowieckiego, oferując przewodniki, 
mapy; sugerując trasy turystyczne. 

Na weekendowe wycieczki i dłuż-
sze pobyty zapraszało skansenowskie 
Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, 
dobrze przygotowane również do or-
ganizacji konferencji, sympozjów, ale 
także ślubów i wesel. Stowarzyszenie 
Gospodarstw Agro i Ekoturystycznych 
Mazowieckie Wierzby zapraszało do 
ekologicznych gospodarstw położonych 
pomiędzy Narwią i Bugiem. 

Interesującą ofertę turystyczną i ku-
linarną przygotowała Lokalna Grupa 
Działania „Zielone Sioło” z terenów 
gmin: Andrzejewo, Boguty-Pianki, Brok, 
Nur, Wąsewo, Małkinia Górna, Ostrów 
Mazowiecka, Stary Lubotyń, Szulborze 
Wielkie, Zaręby Kościelne.

Lokalna Organizacja Turystyczna 
Trzech Rzek zapraszała do gmin położo-
nych nad Wisłą, Narwią i Wkrą, m.in. do 
twierdzy Modlin, Puszczy Kampinoskiej, 
gospodarstw agroturystycznych. Cieszyła 
wszystkich informacja, że wspaniały spi-
chlerz w Modlinie, malowniczo usytuo-
wany w widłach Wisły i Narwi, znalazł 
swojego gospodarza. Powstanie tam wy-
jątkowy hotel. 

Piknik „Odkryj Mazowsze” odwiedzi-
li też przedstawiciele powiatu płockie-
go, zapraszając m.in. na wypoczynek 
do gmin Pojezierza Gostynińskiego, 
kwater agroturystycznych oraz na wizyty 
u twórców ludowych. 

Miasto Węgrów zaprezentowało się 
już tradycyjnie łącznie ze współpracu-
jącą gminą Liw. Bogactwo zabytków 
Węgrowa (kościoły, m.in. ze słynnym 
zwierciadłem Twardowskiego), zamek w 
Liwie, kajakowy szlak Liwca – tylko nie-
które atrakcje tej bardzo profesjonalnie 
promowanej okolicy. 

Mazowieckie Centrum Kultury 
i Sztuki propagowało niebanalne wy-
darzenia kulturalne regionu a także 
wyjątkową serię subiektywnych prze-
wodników propagujących walory kra-
joznawcze Mazowsza. Mazowiecki 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego za-
chęcał do korzystania z ofert agrotu-
rystycznych i zdrowej mazowieckiej 
żywności. Z inicjatywy tegoż Ośrodka 
uatrakcyjniono program pikniku o wy-
stępy artystyczne.

Organizacje pozarządowe włączają 
się coraz częściej do promowania tury-
styki. W przypadku promocyjno-edu-
kacyjnego Pikniku „Odkryj Mazowsze” 
to cykliczne, coraz bardziej prestiżowe 
wydarzenie, stało się efektem zgodne-
go współdziałania wielu podmiotów. 
Organizatorami już 4. edycji Pikniku 
„Odkryj Mazowsze” (18 maja 2013) 

byli ALMAMER Szkoła Wyższa, Stowa-
rzyszenie Wspierania Rozwoju Turystyki 
przy partnerskiej współpracy Samo-
rządu Województwa Mazowieckiego, 
Mazowieckiej Regionalnej Organizacji 
Turystycznej, Mazowieckiego Centrum 
Kultury i Sztuki, Mazowieckiego Ośrod-
ka Doradztwa Rolniczego, Warszawskiej 
Izby Turystyki.

Patronat nad tym wydarzeniem służą-
cym promocji turystycznej regionu objął 
(tak w jak w przypadku trzech poprzed-
nich edycji) – marszałek Województwa 
Mazowieckiego, dr Adam Struzik. Wśród 
gości pojawili się m.in.: przedstawiciele 
Polskiej Organizacji Turystycznej, Urzę-
du Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego, Zarządu Głównego 

Piknik Odkryj mazOwsze
odbył się Już po raz czWarty
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Nie zabrakło ekspozycji ALMAMER 
Szkoły Wyższej specjalizującej się już od 
20 lat m.in. w kształceniu kadry turystycz-
nej dla Mazowsza. Miło było witać absol-
wentów uczelni, wśród których znajdują 
się osoby zajmujące odpowiedzialne 
stanowiska w mazowieckiej turystyce. 
Przedstawiono ofertę „Uniwersytetu dla 
Dzieci”, Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 
kursów językowych dla obcokrajowców. 

Barbara Haratyk – studentka ALMAMER 
pochodząca z gminy Istebna – zapre-
zentowała samodzielnie wykonywane 
misterne koronki. Bogata ekspozycja 
wydawnictw ALMAMER (m.in. podręcz-
niki akademickie, monografie konferen-
cyjne) sąsiadowała z celowa prezentacja 
osiągnięć Stowarzyszenia Wspierania 
Rozwoju Turystyki, którego obraz doko-
nań jest systematycznie prezentowany 
w dwumiesięczniku „TurBiznes”.

Swoją ofertę przedstawili też m.in.: 
Mazowiecka Wojewódzka Komenda 
Ochotniczych Hufców Pracy; Wojewódz-
ki Urząd Pracy – EURES – sieć współpra-
cy publicznych służb zatrudnienia i ich 
partnerów na rynku pracy, wspierającą 
mobilność zatrudnienia na poziomie mię-

dzynarodowym, w krajach Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego czyli w krajach 
Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, 
Liechtenstein, Szwajcarii.

Nie zabrakło artystów i twórców lu-
dowych oraz mazowieckich przysma-
ków: soków, miodów, ciast, pieczywa. 
Był kącik zabaw dla dzieci. Prezentowa-
ły się: Wypożyczalnia Kostiumów Tea-
tralnych Aladyn i Klauninkowo – firma 

animacyjna zajmująca się organizacją 
i obsługą imprez. 

Zła pogoda nie jest w stanie odstra-
szyć prawdziwych turystów i turystycz-
nej branży. Organizatorzy, doświadczeni 
ubiegłoroczną fatalną pogodą towarzy-
szącą piknikowi „Odkryj Mazowsze”, 
a także nieciekawą aurą na tegorocz-
nych plenerowych imprezach „Święto 
Wisły” i „Dzień Ziemi” zastanawiali się, 
czy nie należałoby zmienić nazwę na-
szego wydarzenia. Przy złej pogodzie 
pasowałoby raczej hasło „Okryj Mazow-
sze”. Nic z tych rzeczy, tym razem na 
Wolskiej wszystkim zaświeciło słońce. 
Kto nie przybył, niech żałuje.

Kamila Kralczyńska 
Jan Paweł Piotrowski

Nie zabrakło artystów 
i twórców ludowych oraz 
mazowieckich przysmaków: 
soków, miodów, ciast, 
pieczywa. Był kącik zabaw 
dla dzieci
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Polskie miasta, a także wsie odwróciły się od Wisły. Rzeki 
zamiast łączyć, stały się u nas najczęściej barierą gospodar-
czą… nie pomogły odgórne akcje uzdrawiania tej sytuacji. 
Te słowa, które napisałem w 1993 r. w artykule dla „Poznaj 
Swój Kraj”, wraz z wezwaniem „Powróćmy nad rzeki”, stają 
się szczęśliwie z biegiem lat coraz mniej aktualne. Okazało 
się bowiem, że liczba entuzjastów ogólnego zbliżenia się 
do Wisły i restytucji żeglugi jest znaczna. Inicjatywy organi-
zacji społecznych, m.in. PTTK, Fundacji „Ja, Wisła”, samo-
rządów Warszawy oraz powiatów, miast i gmin, „przybliży-
ły” nieco społeczeństwu rzekę. 

Turystyka wodna i inne formy turystyki związanej z wy-
korzystaniem Wisły zgodnie z zasadami zrównoważonego 
rozwoju, mogą być korzystne zarówno dla przyrody, jak też 
nadrzecznych miast i gmin. Wiśle przybywa entuzjastów, 
nieśmiało powraca żegluga, pojawiają się dodatkowe se-
zonowe przeprawy promowe, działają kluby. Na praskim 
brzegu Wisły w stolicy powstała ponownie plaża, a wzdłuż 
rzeki biegnie ścieżka rowerowa. Znalezienie w Czersku 
zabytkowej 30-metrowej szkuty sprzed 500 lat wywołało 
duże zainteresowanie i deklaracje pomocy niezbędnej do 
jej właściwego zakonserwowania i udostępnienia. 

Wisła jest silnym atutem dla wielu 
nadrzecznych miejscowości, które mogą 
dzięki położeniu nad największą z pol-
skich rzek, budować od podstaw lub też 
rozwijać swoje funkcje turystyczne. 

Jednym z najstarszych utworów, 
opiewających Wisłę jest „Flis – to jest 
„Spuszczanie statków Wisłą i inszymi 
rzekami do niej przypadającymi” – czte-
roczęściowy poemat barokowy Seba-
stiana Fabiana Klonowica opublikowany 
w Krakowie w 1595. Autor podziwiał 
pracę flisaków obyczaje flisaków, po-
wodując niewątpliwie zainteresowanie 
Wisłą. Autorem cennego opisu podróży 
wzdłuż polskich rzek w tym oczywiście 
Wisły był Zygmunt  Gloger. Znamienne 
są informacje dotyczące ówczesnego 
stanu czystości wiślanej wody. „Niesie 
ona ogromne zanieczyszczenia z samej 
Warszawy, tysiące korków od butelek 
i gilz”.

MazoWsze zaprasza nad Wisłę

W 70. rocznicę Powstania w Getcie 
Warszawskim otwarto dawno oczekiwa-
ne Muzeum Historii Żydów Polskich.

Miejsce, w którym powstało Muze-
um, nie jest przypadkowe. Nowoczes-
ny gmach postawiono w bezpośrednim 
sąsiedztwie pomnika Bohaterów Get-
ta ustawionego już w 1948 r. pośród 
ogromnego gruzowiska warszawskiego 
Muranowa, tam, gdzie była dzielnica za-
mieszkana w zdecydowanej większości 
przez ludność żydowską.

Jak mówi dyrektor Muzeum, Andrzej 
Cudak, misją tej wyjątkowej placówki 
i jest przywracanie i ochrona pamięci 
o tysiącletniej historii polskich Żydów. 
Muzeum pełniące rolę placówki na-
ukowo-badawczej, dokumentacyjnej, 
edukacyjnej i kulturalnej, nie ogranicza 
się do przypominania całemu światu 
martyrologii umęczonego żydowskiego 
narodu. Ekspozycja, która jest w trakcie 
stałego rozwoju, przedstawi wielowie-
kowe, bezkonfliktowe współistnienie 
obu narodów na ziemiach polskich.

Już teraz można obejrzeć na filmie 
interaktywną symulację tworzonej eks-
pozycji. Placówka nie ogranicza się do 
wystaw stałych i okresowych. Organi-
zowane są odczyty, prezentacje filmów. 

Mając na uwadze fakt, że Muzeum już 
stało się i stanie się w najbliższej przy-
szłości miejscem odwiedzanym przez 
turystów, przygotowano specjalne pa-
kiety dla odwiedzających indywidual-
nych i grup. Obok zwiedzania, odczy-
tów, pokazów filmowych będzie można 
tutaj zamówić wycieczki po warszaw-
skich szlakach historii, tradycji i kultury 
żydowskiej.

Nowoczesny, pięknie zaprojekto-
wany gmach, mieści też sale konferen-
cyjne, udostępniane zainteresowanym. 
Działa sklep muzealny i kawiarnia. Nie-
długo powstanie restauracja z potrawa-
mi kuchni żydowskiej.

Organizator spotkania promocyjnego 
w Muzeum, skierowanego dla branży tu-
rystycznej i mediów – prężne Stołeczne 
Biuro Turystyki kierowane przez Barbarę 
Tekieli – liczy, że placówka ta stanie się 
ważnym punktem wycieczek przybywa-
jących do Warszawy z całego świata. To 
zainteresowanie potwierdziła zarówno 
frekwencja w czasie Nocy Muzeów, jak 
też codzienne wizyty gości. Niektórzy 
z nich dostarczają lub wypożyczają bar-
dzo cenne eksponaty i o to bardzo ape-
lują gospodarze placówki.

JPP

muzeum 
Historii żydóW polskicH

Muzeum Historii Żydów Polskich, fot. Tomasz Nowak

Ileż lat musiało minąć, aby Warsza-
wa przestała być największą trucicielką 
swojej rzeki. Dziś w nurtach Wisły prze-
gląda się Centrum Nauki „Kopernik”, 
dużą atrakcją jest Powiśle z Biblioteką 
Uniwersytecką i ogrodami, niebanalny-
mi awangardowymi przybytkami kultury 
i gastronomii. Cieszą ożywione Arkady 
Kubickiego i fontanny.  

Czas na ponowne ożywienie Marien-
sztatu, a także szlaku skarpy warszaw-
skiej. Czas na bardziej trwałe ożywienie 
doliny rzeki, nie tylko w dniach festy-
nów, jarmarków i Święta Wisły.

Wszak nasza „dzika” rzeka jest wiel-
kim kapitałem Warszawy, Mazowsza 
i całej Polski, podziwianym przez tury-
stów z wielu krajów. Trudno nie wyko-
rzystać tej szansy.  

Do zobaczenia nad Wisłą.

JPP

Nowoczesny, pięknie zaprojektowany gmach, mieści 
też sale konferencyjne, udostępniane zainteresowanym. 
Działa sklep muzealny i kawiarnia. Niedługo powstanie 

restauracja z potrawami kuchni żydowskiej
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imprezy promocyjne, seminaria, szkole-
nia a także zajmujemy się drukiem wy-
dawnictw promocyjnych o Polsce. Fol-
dery POT wydawane są w 12 językach. 
Promują turystykę aktywną, biznesową, 
uzdrowiskową, pokazują walory tury-
styczne miast i regionów, w tym zabytki 
UNESCO, a także inne atrakcje, któ-
re mogą zainteresować potencjalnego 
turystę. POT rozwija działalność Biura 
Konferencji i Kongresów, którego celem 
jest zwiększenie popularności prężnie 
rozwijającej się na świecie turystyki bi-
znesowe a także wprowadza nowoczes-
ne rozwiązania z zakresu informatyki, 
takie jak Internetowy System Informacji 
Turystycznej (ISIT).

Warto tam zajrzeć: www.pot.gov.pl
JPP 

i rozwoju turystyki polskiej są realizowa-
ne zarówno w kraju jak i zagranicą.POT 
jest agencją rządową wspierającą pod-
mioty, które zajmują się turystyką. Or-
ganizuje stoiska narodowe, na najwięk-
szych krajowych i zagranicznych targach 
turystycznych, na których wystawcami 
są przedstawiciele branży i samorzą-
dów. Polska Organizacja Turystyczna ma 
swoje przedstawicielstwa w 15 krajach 
świata (Austria, Belgia, Francja, Hiszpa-
nia, Holandia, Japonia, Niemcy, Rosja, 
Stany Zjednoczone Ameryki, Szwecja, 
Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Ukra-
ina). Współpracuje z regionalnymi i lo-
kalnymi organizacjami turystycznymi. 
Wspólnie podejmuje działania mające 
na celu zwiększenie zainteresowania 
polskimi miastami, regionami, produkta-
mi turystycznymi wśród krajowych i za-
granicznych turystów. Organizuje liczne 

PartnerstwO

12 marca 2013 r. podpisano porozumienie o współpra-
cy pomiędzy ALMAMER Szkołą Wyższą a Polską Organiza-
cją Turystyczną (POT).

W ramach porozumienia zadeklarowano współpra-
cę w dziedzinie m.in.: wzajemnego wsparcia, konsultacji 
i doradztwa w zakresie pozyskiwania i ukierunkowania 
wykorzystywania funduszy unijnych, na prowadzenie dzia-
łalności popularno-naukowej i opiniodawczej w zakresie 
turystyki; wspólnych działań na rzecz kształcenia praktycz-
nego obejmujących wspieranie studentów w procesie dy-
plomowania (realizacja tematów prac magisterskich, licen-
cjackich, dyplomowych i badań naukowych); współpracy 
przy tworzeniu nowoczesnych form oferty edukacyjnej; 
prowadzenia badań; powoływania mieszanych zespołów 
eksperckich; praktyk studenckich; szkoleń; wzajemnego 
dostępu do wyników badań. 

Polska Organizacja Turystyczna jest jedną z ponad 200 
działających na świecie narodowych organizacji turystycz-
nych. Jej celem jest promowanie Polski jako kraju atrakcyj-
nego dla turystów, nowoczesnego, z wysokimi standardami 
usług i korzystnymi cenami. Działania w zakresie promocji 

ALMAMER Szkoła Wyższa w Warszawie oferuje studia podyplomowe na kierunkach:

• zarządzanie hotelem i zakładem gastronomicznym
• zarządzanie zasobami ludzkimi
• doradztwo finansowe
• rachunkowość
• administracja publiczna a zarządzanie jakością
• Finanse publiczne w administracji
• kontraktowanie usług medycznych
• koordynator oddziału medycznego
• opiekun medyczny osób starszych, chorych 

i niepełnosprawnych z elementami rehabilitacji
• organizacja i zarządzanie w służbie zdrowia

Studia trwają 2 semestry, zajęcia odbywają się w systemie niestacjonarnym – co 2 tygodnie w weekendy.

Rozpoczęcie studiów w dwóch terminach: w połowie października i połowie lutego.
Szczegółowych informacji udziela Centrum Studiów Podyplomowych i Kursów Specjalistycznych ALMAMER,

ul. Wolska 43, 01-201 Warszawa, tel. (22) 321 85 29/31

 www.almamer.pl	 podyplomowe@almamer.pl

studia POdyPlOmOwe w almamer
– szansĄ na rozWóJ, aWans i sukces

Ważne porozuMienie
almamer i POlskiej Organizacji 
turystycznej
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ze śWiata

prostu „must be” dla każdego, kto zwiedzając Izrael, chce 
poznać i zrozumieć ten kraj.

Zejdźmy teraz z wyżyn Masady i zajrzyjmy pod ziemię, 
czyli do jaskiń.

Po czterdziestu minutach przyjemnej przejażdżki z Je-
rozolimy odwiedzamy Bet Guvrin – Maresha National 
Park – raj dla wielbicieli jaskiń. Była już prawie druga po 
południu (a park jest otwarty do piątej), kiedy z rozpę-
du wjechaliśmy przez otwarty szlaban w ślad za innym 
samochodem, nawet nie zauważając, że tuż obok stoi 
budka, w której ktoś siedzi i sprzedaje bilety! Nikt nas nie 
powstrzymał! Dopiero, opuszczając pierwszą część parku 
i udając się do drugiej go części, zaopatrzyliśmy się w bi-
lety oraz mapę.

Ten Park – to pozostałości dwóch starożytnych miast 
– jednego jeszcze z czasów Pierwszej Świątyni (Maresha) 
i drugiego z okresu rzymskiego (Bet Guvrin), te fascynują-
ce okolice stanowią cały zespół jaskiń, w których miesz-
kali, przygotowywali i przechowywali oliwę, hodowali 
gołębi. Niektóre jaskinie były używane jako pracownie, 
w niektórych chowano zmarłych. W jaskiniach można zo-
baczyć zbiorniki wodne oraz prasy dla tłoczenia oliwy.

Jest to bardzo ciekawe miejsce dla fotografów i wszyst-
kich, którzy interesują się fotografią, bo efekty, które daje 
słoneczne światło, przenikające w głąb niektórych jaskiń, 
są po prostu niesamowite. Odbywają się tu seminaria 
archeologiczne, różne warsztaty, festyny. Najpiękniejsza 
z tych jaskiń jest na pewno ta największa, czyli Bell Cave 
– w niej nawet zdarzają się koncerty muzyki na żywo, po-
nieważ ma ona idealną akustykę.

Powiem tym, którzy lubią uprawiać turystykę kwalifi-
kowaną, na przykład wielbicielom wspinaczki czy trek-
kingu – że Izrael jest świetnym miejscem na to. Góry, 
kaniony i wąwozy Pustyni Negev oraz Pustyni Judzkiej, 
skały i jaskinie na północy kraju, szczególnie w Galilei – to 
wszystko jest po prostu rajem dla zwolenników sportów 
ekstremalnych. A do tego – Israel National Trail – jeden 
z największych światowych szlaków długodystansowych, 
przechodzi przez cały kraj z północy na południe.

Wiem, że nie każdy lubi pustynie i góry (chociaż ja 
– bardzo), niektórzy nie wyobrażają swego wypoczynku 
bez morza. Właśnie takich zapraszam do Tel-Avivu.

z podróży po izraelu 
– część druga

Góry, kaniony i wąwozy 
Pustyni Negev oraz Pustyni 
Judzkiej, skały i jaskinie na 
północy kraju, szczególnie 

w Galilei – to wszystko 
jest po prostu rajem dla 

zwolenników sportów 
ekstremalnych

Kontynuujmy naszą podróż po Izraelu. Jak obieca-
łam, udamy się teraz do Masady.

Masada jest magiczna, niesamowita, zachwycają-
ca. Brakuje słów, żeby opisać, co czujesz, gdy stoimy 
na samym szczycie tej twierdzy i widzimy jak nie nad 
nami a pod nami latają ptaki. Dookoła, na kilome-
try widać Pustynię Judzką, na której są przepiękne 
piaszczysto-kamieniste wydmy posypane kryształkami 
soli. Morze Martwe leży tuż obok, dwa kilometry na 
wschód od Masady, i przez rozpalone powietrze wi-
dać jego trudno czytelny, mglisty kontur.

Masada – to potężna twierdza, którą dwa tysiące 
lat temu zbudował Herod na jednej ze skał i która 
służyła mu i jego rodzinie jako schronienie. Dziś moż-
na podziwiać system nawodnienia używany tutaj tyle 
wieków temu. Interaktywny model tego systemu po-
zwala to wszystko dokładnie sobie wyobrazić – każdy 
może polać wodę na makietę i zobaczyć jak ten sy-
stem działał.

W Masadzie wciąż trwają prace archeologiczne, 
dzięki którym zostały odkryte na przykład synagoga 
oraz oryginalna mozaika z czasów Heroda, której bar-
dzo ciekawy model wykonano z malutkich kamyków 
różnego koloru i składu mineralnego. Niesamowite 
wrażenie robią pozostałości Pałacu Heroda. Pałac 
ten był położony na zboczu wzgórza na trzech po-
ziomach, jeden pod drugim, tak, że wydaje się, że on 
po prostu wisi w powietrzu! Myślę, że właściciel tego 
pałacu miał najbardziej niesamowite widoki, które 
człowiek tylko może sobie wyobrazić.

Siedemdziesiąt lat później stała się ta twierdza miej-
scem bardzo tragicznych wydarzeń w historii narodu 
żydowskiego. Jerozolima już była zdobyta, a Masada 
stanowiła ostatnie schronienie rebeliantów. Jeszcze 
przez trzy lata bronili się oni tutaj przed Rzymianami. 
Kiedy nie było już szansy na zwycięstwo, postanowili 
popełnić samobójstwo. Masada jest dla państwa Izrael 
czymś znacznie ważniejszym niż obiekt historyczny 
i archeologiczny. Jest to symbol walki o wolne życie 
na tej ziemi, walki do końca, symbol niepokonanej 
odwagi i heroizmu. Co roku odwiedzają ją tysiące tu-
rystów zagranicznych jak i sami Izraelczycy. Jest to po 
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Tel Aviv, jak i całe wybrzeże Morza Śródziemnego, jest 
świetny dla uprawiania turystyki wodnej. Plaża w Tel-Avi-
vie ma bardzo dobre warunki aktywnego wypoczynku. 
Naprzeciwko naszego hotelu był ośrodek, w którym wy-
pożyczano żaglówki, kajaki, deski surfingowe. Sporo osób 
przychodziło nad morze, aby ponurkować. Plaża w Tel-Avi-
vie żyje dzień i noc. Wiem o tym, bo pierwsza rzecz, którą 
zrobiłam w Izraelu od razu po przylocie – to wykąpałam 
się w Morzu Śródziemnym o w pół do piątej nad ranem...
a nawet i wtedy plaża nie była całkowicie pusta. O piątej 
rano niektórzy biegają wzdłuż brzegu, widocznie dlatego, 
że nie jest jeszcze zbyt gorąco. Wieczorem natomiast moż-
na zobaczyć pokazy tańców, które urządzają szkoły tanecz-
ne wprost przy samej plaży. Wygląda to jak jedna wielka 
improwizacja, jakby to wszyscy chętni zebrali się z całej 
plaży i postanowili razem zatańczyć przy zachodzie słońca. 
Dziesiątki ludzi tańczą tak ładnie i naturalnie, bez żadnego 
wysiłku, ale z wielką pasją. Dla mnie Tel-Aviv – to morze, 
słońce, piasek i przepyszne koktajle ze świeżo wyciśniętych 
owoców, sprzedawane tuż przy plaży.

 Jednak najbardziej niesamowite wrażenie zrobiła na 
mnie Jerozolima. O tym niezwykłym mieście opowiem 
innym razem.

Julia Sorokina

Wieczorem natomiast można zobaczyć 
pokazy tańców, które urządzają szkoły 
taneczne wprost przy samej plaży. 
Wygląda to jak jedna wielka improwizacja, 
jakby to wszyscy chętni zebrali się z całej 
plaży i postanowili razem zatańczyćprzy 
zachodzie słońca. Dziesiątki ludzi tańczą tak 
ładnie i naturalnie, bez żadnego wysiłku, 
ale z wielką pasją.

Jest to bardzo 
ciekawe miejsce 

dla fotografów 
i wszystkich, 

którzy interesują 
się fotografią, bo 
efekty, które daje 

słoneczne światło, 
przenikające 

w głąb niektórych 
jaskiń, są 
po prostu 

niesamowite
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Kuchnia grecka jest ściśle związana 
z kulturą grecką, która rozwijała się przez 
wiele tysiącleci. Należy zaznaczyć, że je-
dzenie w starożytnej Grecji miało rów-
nież podłoże religijne i często rozmaite 
dania składano w ofierze bóstwom. We-
dług mitologii greckiej bogowie ucztowa-
li żywiąc się ambrozją, która czyniła ich 
wiecznie młodymi i nieśmiertelnymi. Do 
dzisiaj ambrozja uznawana jest za praw-
dziwy przysmak. Ogromne znaczenie 
na charakter kuchni greckiej miał także 
wpływ różnych narodów żyjących w tej 
części świata przez całe wieki, głównie 
Turków i Włochów. Największy wpływ 
na wybór poszczególnych składników 
i na rodzaj przygotowywanych potraw 
ma obecnie położenie geograficzne i kli-
mat tego kraju. Na południu, gdzie mogą 
paść się tylko kozy i owce, w największej 
mierze korzysta się z ich surowców, na 
północy zaś, gdzie warunki sprzyjają ho-
dowli bydła i występuje dużo pastwisk, 
popularnością cieszą się potrawy mięs-
ne. W miejscowościach nadmorskich 
prym wiodą oczywiście ryby. W Grecji 
panuje klimat podzwrotnikowy śród-
ziemnomorski, który charakteryzuje się 
długim, suchym i gorącym latem oraz 
łagodną i wilgotną zimą. To sprawia, że 
gleby są w większości kamieniste i mało 
przydatne rolniczo, przez co trudno 
uzyskać tutaj odpowiednie plony. Miesz-
kańcy tego kraju żyją więc w trudnych 
warunkach, w których uprawa roślin 
i zwierząt jest ograniczona nie tylko ze 
względu na warunki klimatyczne, ale też 
z powodu budowy geologicznej. Ponad 
80% powierzchni Grecji zajmują góry 
o przeciętnej wysokości od 1200 do 
1900 m n.p.m. Grecy potrafili  jednak 
wykorzystać warunki panujące w ich 
kraju i udało im się stworzyć smaczną 
i zdrową kuchnię. Pod upalnym niebem 
Grecji rośnie, dojrzewa i nabiera nie-
zwykłego smaku niezliczona ilość owo-
ców, warzyw i ziół. Na zboczach gór 
pasą się stada owiec, zaś doliny porasta-
ją gaje oliwne, winnice i zagony warzyw. 
Morza oblewające Grecję z trzech stron 
dostarczają wyśmienitych ryb, krewetek, 
ośmiornic i małży. Niezwykłość i orygi-
nalność kuchni greckiej polega na dobo-
rze prostych składników, aromatycznych 
przypraw i nieskomplikowanych dodat-
ków.

Najlepszym sposobem na pozna-
nie kuchni greckiej jest zapoznanie się 

z podstawowymi składnikami, których 
się w niej używa oraz z najczęściej spo-
żywanymi potrawami:

Podstawę greckiej kultury kulinarnej 
stanowią oliwki, które pojawiają się 
niemal w każdym daniu. Uprawia się je 
już od wielu tysiącleci, są nieodzownym 
elementem śródziemnomorskiej kuchni, 
a także tutejszej kultury. Gałązka oliwna 
symbolizuje pokój i pojednanie, a jej 
owoce również wolność, bezpieczeń-
stwo, honor i mądrość. Oliwki mają nie 
tylko bogatą symbolikę, są też pełne do-
broczynnych dla zdrowia związków mi-
neralnych – fosforu, potasu i żelaza oraz 
witamin z grupy B, witamin E i C oraz 
prowitaminy A. Istnieje wiele odmian 
oliwek – zielone, czarne, peloponeskie, 
kalamackie, wszystkie je wykorzystuje 
się zaś przede wszystkim do produkcji 
zdrowej i lekkostrawnej oliwy. Oliwa 
z oliwek stosowana była już w Starożyt-
ności jako kosmetyk (Grecy nacierali nią 
włosy i ciało po kąpieli), a obecnie sta-
nowi prawdziwy fundament kuchni gre-
ckiej. Gaje oliwne to główne źródło do-
chodu wielu greckich rolników, a oliwa 

jest składnikiem niemal wszystkich dań 
greckich, używa się jej do smażenia, 
dodaje do sałatek oraz sosów, a nawet 
polewa wprost na chleb. 

Obok oliwy Grecy specjalizują się też 
w produkcji serów, a przede wszystkim 
znanej na całym świecie słonej fety,	bez 
której nie byłoby greckiej kuchni. Na-
leży ona do serów białych, miękkich, 
o lekko cierpkim smaku, a jej skład 
i procedura wytwarzania są zastrzeżo-
ne. Oryginalną i zarazem najsmaczniej-

szą fetę produkuje się z pasteryzowa-
nego mleka koziego i owczego. Dodaje 
się ją do zup i zapiekanek, ale przede 
wszystkim wykorzystuje jako urozma-
icenie i wzbogacenie sałatek. Przygo-
towuje się z niej pyszną grecką sałatkę 
o nazwie choriatiki. Oprócz sera feta 
do jej przyrządzenia potrzebne są po-
midory, papryka, ogórek, cebula, czarne 
oliwki, oliwa z oliwek i przyprawy. Dla 
zaostrzenia smaku można dodać też 
mięso z kurczaka, a jako dodatek podać 
świeże białe pieczywo posmarowane 
masłem. Choriatiki cieszy się w Grecji 
ogromną popularnością i podaje nie 
tylko jako samodzielną potrawę, ale też 
jako dodatek do wielu innych dań. Ser 
feta często podawany jest również jako 
przystawka – w towarzystwie świeżych 
pomidorów i oliwek stanowi prostą, ale 
bardzo dobrą przekąskę. Innym smacz-
nym, ale mniej znanym serem wytwa-
rzanym w Grecji oraz na Cyprze jest hal-
loumi, półtwardy ser solankowy idealnie 
nadający się do sałatek.

Wielką popularnością w Grecji cieszą 
się warzywa	 i	 owoce, podawane jako 

składnik wszystkich posiłków i uznawane 
za najsmaczniejsze na świecie. Z powo-
du licznych dni postnych w kalendarzu 
prawosławnej Grecji wiele dań przygo-
towuje się bez mięsna, w zamian używa-
jąc rozmaitych warzyw. Grecy często za-
piekają warzywa z nadzieniem z sera lub 
kaszy. Szczególnie lubiane są pomidory 
(serwuje się je z oliwą, faszeruje mięsem 
i ryżem lub oprósza mąką i smaży w głę-
bokim tłuszczu), ziemniaki (przeważnie 
pieczone z oliwą i czosnkiem), cukinie, 
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bakłażany, papryka i karczochy. Znane 
warzywne potrawy greckie to gemista 
(papryka i pomidory nadziewane ry-
żem) oraz dolmades (gołąbki z liści wi-
norośli). Na bazie popularnego również 
u nas ogórka, przygotowuje się słynny 
grecki sos – tzatziki, stosowany jako dip 
do mięs lub dodatek do placków pita. 
Bardzo smacznym dodatkiem jest fava, 
pasta z grochu, doskonale nadająca się 
do pieczywa. Spośród owoców warto 
spróbować pełnych naturalnej słody-
czy winogron, pomarańczy, czy brzos-
kwiń, które najlepiej smakują zaraz po 
zerwaniu z krzaka. Grecy sięgają po 
owoce przeważnie po obfitym posiłku, 
ale uwieńczeniem niejednej biesiady są 
również słodkie desery. Należy wspo-
mnieć tutaj przede wszystkim o znanej 
na cały świat baklavie, która stanowi 
połączenie ciasta, miodu i orzeszków, 
a także o chałwie, produkcie z mąki, 
miodu, oleju, orzeszków i pasty z nasio-
nek sezamowych (tahini). 

Uzupełnieniem warzyw są oczywiście 
różne gatunki mięs, najpopularniejsze 
to baranina, jagnięcina, wieprzowina, 
wołowina, kurczak i królik. Przyrządza 
się je najczęściej z oliwą, cebulą i czosn-
kiem. Popularna jest cielęcina duszona 
z ziemniakami oraz jagnięcina pieczona 
z karczochami lub podawana w sosie 
cytrynowym. Ten ostatni rodzaj mięsa 
wykorzystuje się też do przygotowania 
słynnego kleftiko – duszonej jagnięciny 
zapiekanej z pomidorami w pergaminie. 
Znane są też tzw. pilawy – potrawy na 
bazie mięs i ryżu. Wiele  dań mięsnych 
bazuje na mięsie mielonym. Najbardziej 
charakterystyczna jest moussaka, za-
piekanka na bazie bakłażanów, żółtego 
sera i mielonego mięsa oraz pastisio, 
danie z makaronu, pomidorów, mielo-
nego mięsa, zapiekane z sosem besza-
melowym i żółtym serem. Olbrzymią 
popularnością cieszy się też gyros,	mię-
so	opiekane na obracającym się rożnie, 
zawijane w specjalne ciasto i podawane 
z rozmaitymi sosami i frytkami. Równie 
pyszna jest popularna potrawa grecka 
o nazwie souvlaki, czyli kawałki mię-
sa wieprzowego lub z kurczaka, często 
owijane w plasterki boczku, nadziane 
na szpadki i pieczone na ruszcie. Sou-
vlaki podaje się podobnie jak gyros, na 
talerzu lub zawinięte w placku pita z do-
datkiem warzyw i sosu tzatziki.

Ze względu na dogodne położenie 
Grecja zawsze była i nadal jest zasobna 
w ryby, mięczaki, skorupiaki i owoce 
morza. Mówiąc o kuchni greckiej nie 
można więc pominąć frutti di mare, 
z których słyną popularne dania Gre-
ków. Mieszkańcy tego kraju już od wielu 
lat są mistrzami w dziedzinie przecho-
wywania, przygotowywania i podawa-
nia ryb, które dawniej wykorzystywano 

również w medycynie i kosmetyce. Spo-
śród ryb popularne są barweny, dorsze, 
sardynki, a z owoców morza kalmary, 
homary, ośmiornice, krewetki, małże. 
Najczęściej stosowanym dodatkiem jest 
natomiast ryż.

Bardzo ważnym elementem składo-
wym greckich dań są różnorodne placki 
– pites, przygotowywane na bazie cia-
sta filo i podawane z różnymi farsza-
mi. Grecy uwielbiają te placki, dlatego 
można je kupić niemal w każdej budce 
z przekąskami i prawie na każdym stra-
ganie. Pita dobrze smakuje z mięsem gy-
ros i sosem tzatziki, a także jako dodatek 
do zup. Najbardziej popularne są placki 
serowe na bazie sera feta (tiropita), pla-
cki ze szpinaku i kabaczków. 

Nieodłącznym elementem każdego 
greckiego posiłku jest wino, z którego 
słynie ten kraj. Najczęściej spożywa się 
wina regionalne, czerwone wytrawne 
lub półwytrawne. Spośród win białych 
najpopularniejsza jest retsina, przypra-
wiane żywicą sosnową wino o posma-
ku ziemi i lasu. Jest to trunek młody, 
o krótkim okresie leżakowania, ale też 
krótkim okresie przydatności do spoży-
cia, ponieważ po upływie roku w smaku 
zaczyna przypominać ocet. Innym zna-
nym na całym świecie greckim napojem 
alkoholowym jest ouzo, wódka o sma-
ku anyżowym i zawartości alkoholu do 
48%, podawana zazwyczaj ze szklanką 
wody. Ouzo po rozcieńczeniu jej wodą 
zmienia swój kolor na mleczny, a dzieje 
się tak za sprawą anetolu, związku che-
micznego zawartego w anyżu (proces 
ten nazywa się efektem ouzo). Bądąc 
w Grecji warto spróbować również słyn-
nej metaksy, unikalnego połączenia li-
kieru i brandy.

Obok wina inny ważny element, bez 
którego nie może się obejść tradycyjny 
grecki posiłek, to mezedes, a miano-
wicie przekąski. Są to zazwyczaj róż-
noradne greckie sery, pasty do chleba 
i rozmaite gatunki pieczywa, które uwa-
żane jest za istotę pożywienia. Odmian 
greckiego chleba jest bardzo wiele, do-
daje się do niego rozmaite przyprawy 
lub pasty albo spożywa maczając po 
prostu w oliwie. Podstawową zasadą 
przy przygotowywaniu przekąsek jest 
uzyskanie odpowiednio ostrego smaku, 
ponieważ potrawy te mają pobudzić 
apetyt. Spośród przekąsek najbardziej 
popularna jest wspominana już feta 
i pasta czosnkowa z ogórkami i miętą 
(tzatziki), a także pasta czosnkowo-faso-
lowa (skordalia), kabaczki smażone (ko-
lokithakia  tyganita) i papryka smażona 
(piperies tyganites), pasta z ikry z bułką 
tartą (taramasalata) oraz bób w sosie po-
midorowym (gigantes) Obok przystawek 
podaje się rozmaite sosy, np.oliwno-cy-
trynowy, czosnkowy lub pomidorowy 

oraz różne rodzaje sałatek, przeważnie 
na bazie jogurtu z dodatkiem ogórka 
i liści mięty. Do najsłynniejszych należy 
opisywana już choriatiki, ale też sałatka 
z dodatkiem fasoli i sałatka z arbuza, 
fety i mięty. Grecy uwielbiają przekąski 
i delektują się nimi w szczególny spo-
sób, poświęcają im często więcej czasu 
niż daniu głównemu.

Kuchnia grecka jest bardzo aroma-
tyczna, a zawdzięcza to szerokiej gamie 
przypraw powszechnie stosowanych do 
podkreślenia smaku wszystkich tutej-
szych dań. Zioła nadają tutejszym po-
trawom specyficzny smak, dzięki czemu 
kuchnia grecka rozpoznawalna jest na 

całym świecie. Jednym z najchętniej sto-
sowanych ziół jest oregano, dodawane 
do sałatek, sosów i duszonych warzyw. 
Do przygotowania jagnięciny stosuje się 
rozmaryn, na którego gałązki nabija się 
kawałki mięsa, dzięki czemu powstają 
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rekreacja

W odległości zaledwie kilku kilometrów od miasta 
Drezdenko (woj. lubuskie), we wsi Kosin nad rzeką 
Noteć znajduje się malowniczo położony Ośrodek 
Turystyki i Rekreacji, który działalność swoją roz-
począł w sierpniu 2002 roku. 

Usytuowanie Ośrodka w niezwykle interesującym 
pod względem przyrodniczym obszarze, czyni go 
prawdziwym eldorado dla turystów pragnących wypo-
czywać aktywnie w bezpośrednim kontakcie z naturą 
bądź wypoczywać w spokoju i ciszy z dala od zgiełku 
miast. Pokaźne połacie lasów, nieskażone przemysłem 
jeziora i wreszcie krystalicznie czyste wody Drawy 
i Noteci  stwarzają duże możliwości do uprawiania 
różnych form turystyki. 

W Ośrodku możliwe jest przebywanie z własnym 
koniem, dla którego zapewniony jest hotel oraz facho-
wa opieka. Na terenie jest 6 koni przystosowanych do 
jazdy wierzchem, które mogą także służyć jako siła 
pociągowa do jazdy bryczką. 

Atrakcją dla dzieci są koniki Pony, kuce szetlandz-
kie oraz ogród bajek gdzie mogą spędzić czas w przy-
jemnej i zabawowej atmosferze. 

Z racji swego położenia Ośrodek stwarza duże 
możliwości aktywnego uczestnictwa w turystyce ka-
jakowej. Przez płynącą u stóp Ośrodka rzekę Noteć 
wiedzie szlak kajakowy. Dla amatorów tego typu ak-
tywności ruchowej na miejscu przygotowane są kajaki 
dwuosobowe. 

Okalająca Ośrodek Puszcza Notecka daje możli-
wości do uprawianiu turystyki pieszej lub rowerowej. 
W trakcie wędrówek po leśnych duktach natrafimy na 
rezerwaty i liczne pomniki przyrody. Bogactwo świata 
zwierzęcego pozwala na organizację „foto-safari”. 

W okolicznych lasach, bowiem spotkać można licz-
nych przedstawicieli chronionych już gatunków fauny, 
takich jak: orła bielika, czaplę siwą, kormorana, bobra, 
borsuka i jenota. 

Jesienią zbieracze runa leśnego znajdą tutaj pod do-
statkiem szlachetne gatunki grzybów, mnóstwo jagód, 
oraz borówek i żurawiny. Obcowanie z naturą w swej 
czystej postaci niesie wiele pozytywnych doznań natury 
estetycznej, emocjonalnej i zdrowotnej. 

Od lipca 2003 roku Ośrodek dysponuje własną bazą 
noclegową z przystępną ceną odpowiednią dla każ-
dej kieszeni. Do dyspozycji gości przygotowanych jest 
165 miejsc noclegowych z tego: 80 w drewnianych do-
mkach campingowych, 18 w wagonach mieszkalnych 
oraz 67 w hotelu. Pokoje są wygodne ze smakiem urzą-
dzone, z węzłem sanitarnym stwarzając tym samym zna-
komite warunki pobytu i wypoczynku.

aktywne formy rekreacji:
Aktywną formą wypoczynku w Ośrodku Turystyki i Re-

kreacji Jeździeckiej w Kosinie proponowaną jest turystyka 
piesza, kolarska, jeździecka, kajakowa oraz narciarstwo 
śladowe. Ta forma aktywności fizycznej korzystnie bowiem 
wpływa na stan zdrowia jako czynnik rozwijający i hartują-
cy ustrój i zalecana jest dla wszystkich osób niezależnie od 
wieku i przygotowania kondycyjnego. 

Dla uprawiania turystyki aktywnej konieczne są szcze-
gólne walory turystyczne a Kosin i najbliższe okolice są jak-
by wymarzonym miejscem do ich realizacji. 

Turystyka piesza Jest najbardziej dostępną wśród wszyst-
kich dyscyplin turystycznych. Uprawiać ją można bez mała 
od kołyski do wieku dojrzałego. Jej stosowanie zalecane jest 
zwłaszcza dla mieszkańców współczesnych dużych i mniej-
szych aglomeracji miejskich. Okoliczne lasy w tym między 
innymi Puszcza Notecka w pełni odpowiadają organizacji kil-
kugodzinnych a nawet kilkudniowych wycieczek pieszych. 

Turystyka kolarska Świat widziany z siodełka roweru 
wygląda zupełnie inaczej niż przykładowo zza szyby jadą-
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cego samochodu. Niektórzy twierdzą, że korzystanie z ro-
weru jest jednym ze sposobów na życie, bo ma zbawienny 
wpływ na usprawnienie organizmu człowieka, na umysł 
i jego doznania emocjonalne. Jest to specyficzny sposób 
poznania bliższych i dalszych okolic, zbliżenia do natury, 
przezwyciężenie własnych słabości i sprawdzenia własnej 
wartości. Tę formę aktywności turystycznej można uprawiać 
niezależnie od wieku już z chwilą uzyskania karty rowero-
wej. Z Kosińskiego Ośrodka można wyruszyć na kilkugodzin-
ne lub całodniowe rowerowe wycieczki rekreacyjne duktami 
leśnymi lub zorganizować zwiedzanie okolicznych nie po-
wtarzalnych okazów przyrody bądź zabytków architektury 
i sztuki ludowej. Ośrodek dysponuje 15 rowerami w pełni 
przystosowanymi do tego typu przedsięwzięć. 

Turystyka jeździecka Współczesna turystyka konna jest 
coraz popularniejszą formą aktywnego wypoczynku, którą 
można uprawiać w każdej porze roku, zwłaszcza na tere-
nach niezabudowanych. Daje możliwości kontaktu z przy-
rodą i zaspokojenia własnych potrzeb poprzez sprawdzenia 
siebie, podniesienia sprawności, rozrywki a także poprawy 
stanu zdrowia. Kosin i najbliższe okolice są idealnym miej-
scem dla rozwoju tej formy turystyki. Podnoszenie umie-
jętności jazdy konnej można realizować poprzez wyprawy 
terenowe. Przyległe okolice stwarzają doskonałe warunki do 
organizacji kilkugodzinnych wycieczek jak też rajdów jedno 
i kilku dniowych. Ośrodek jest przygotowany do zapewnie-
nia właściwych warunków dla koni oraz jeźdźców. Dyspo-
nuję sprzętem i ubiorem jeździeckim, bryczkami, wozem 
taborowym, zimą sańmi, które są do dyspozycji zacnych go-
ści. Należałoby rozważyć potrzebę wytyczenia szlaków jeź-
dzieckich, uwzględniając dukty leśne i terenu nad Notecią 
z okolicznymi jeziorami. W Ośrodku znajduję się 6 koni do 
jazdy rekreacyjnej, jak też do przejażdżek bryczką.

Turystyka kajakowa Świat oglądany z płynącego kajaka jest 
jakże odmiennym od krajobrazu obserwowanego z drogi czy 
szlaków pieszych. Turystyka kajakowa jest formą aktywności, 
dla uprawiania której Ośrodek ma wręcz idealne warunki. Wy-
budowana sezonowa przystań kajakowa pozwala na rozpo-
czynanie lub kończenie spływów kajakowych po rzece Noteć 
oraz na łączenie spływów z rzeką Drawa. Nurt rzek przepły-
wający przez bardzo atrakcyjne tereny, pozwala uczestnikom 
spływu na doznanie niezapomnianych wrażeń estetycznych 
i krajobrazowych. Szybkość nurtu rzek i ich głębokość pozwa-
la na bezpieczne uprawianie tej formy turystyki.

Ośrodek dysponuje dla potrzeb turystów 20 kajakami 
dwuosobowymi, mogąc zapewnić ich transport do miejsca 
rozpoczęcia bądź zakończenia spływu w terminie korzyst-
nym dla przebywających w Ośrodku gości hotelowych.

(red.)

Warto uczyć się języków pod okiem 
wykwalifikowanych lektorów!

akademickie centrum Języków obcych  
i Języka polskiego dla obcokrajowców zaprasza na kursy:

angielskiego
hiszpańskiego
francuskiego
rosyjskiego
chińskiego 
polskiego dla obcokrajowców

oferujemy kursy języka ogólnego  
i specjalistycznego dla osób 
wyjeżdżających do pracy za granicę:

pielęgniarek,
asystentów osób starszych 
opiekunów dzieci
kucharzy 
barmanów 
kelnerów
recepcjonistów
pracowników biurowych
oraz turystów i kursy na 
indywidualne zlecenie 
klienta

Wysoka jakość  
za rozsądną cenę

kontakt:
ul. Wolska 43, 
01-201 warszawa
tel. 22 321 85 77, 
karolina.grzybowska@almamer.pl

www.almamer.pl
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targi

Z inicjatywy Katedry Nauk Spo-
łecznych ALMAMER Szkoły Wyższej 
w czerwcu 2013 r. odbyła się już kon-
ferencja naukowa organizowana przy 
współpracy ze środowiskiem Polskie-
go Uniwersytetu na Obczyźnie PUNO 
w Londynie. Tematyka konferencji 
z udziałem przedstawicieli wielu wyż-
szych uczelni dotyczyła szeroko rozu-
mianej aksjologii podróży. 

Otwarcia konferencji dokonał prof. 
dr inż. Tadeusz Jemioło, prorektor AL-
MAMER, który też zwrócił uwagę na 
interdyscyplinarny charakter podróży 
i turystyki.

W części pierwszej obrad dotyczą-
cej aksjologicznych inspiracji podróży 
prof. dr hab. Janusz Dobieszewski mówił 
o celach i wartościach podróżowania, 
do których niewątpliwie należy kształto-
wanie wrażliwości tak potrzebnej każde-
mu człowiekowi. Jakże słuszne jest więc 
stare powiedzenie „diabeł dopada tych, 
którzy żyją w miejscu”.

Wybrane konteksty współczesnych 
podróży do egzotycznych krajów przed-
stawiła prof. dr hab. Elżbieta Puchnare-
wicz. Podkreśliła, że zwłaszcza wyjazdy 
Europejczyków do tzw. krajów egzo-
tycznych odbywają się często na gra-

nicy etycznej poprawności, a niekiedy 
– niestety – te granice przekraczają. Od-
powiedzią na „cukrowanie” krajów za-
morskich – rzekomo inspirowane ocze-
kiwaniami przyjezdnych, powinna być 
turystyka edukacyjna, misyjna, ogólnie 
mówiąc – indywidualna. 

Wizję turystyki Kościoła Rzymskoka-
tolickiego przedstawił prof. dr hab. Zbi-
gniew Dziubiński przytaczając wypowie-
dzi ostatnich papieży, a w szczególności 
Jana Pawła II, który sam był wielkim 
podróżnikiem i propagatorem turystyki. 
W centrum uwagi Kościoła jest człowiek, 
który jest nie tylko kreatorem turystyki, 
ale także najważniejszym jej celem.

„Podróż w okrywaniu nowego oblicza 
człowieczeństwa” to tytuł wyjątkowej 
wypowiedzi mgr Małgorzaty Jakubczak, 
która zilustrowała swoją socjalizacyjną 
„podróż” do innego świata która odbyła 
w towarzystwie prof. Marii Łopatkowej 
do osadzonych w zakładzie karnym. Ta 
specyficzna podróż nie zakończyła się 
jednorazową wizytą i nadal trwa „jako 
podróż na odległość” w formie kore-
spondencyjnej. 

W drugiej części konferencji obejmu-
jącej tematykę podróży artystycznych 
prof. dr hab. Lech Jaczynowski przybli-
żył postać Sadyka Paszy, a prof. dr hab. 
Jan Stanisław Wojciechowski mówił 
o Europejskiej drodze Pokoju, Drodze 
Rzeźb. Angielskie impresje zaprezento-
wała natomiast dr Ewa Lewandowska-
Tarasiuk, która poprowadziła słuchaczy 
londyńskimi ścieżkami Cypriana Kamila 
Norwida i Ignacego Jana Paderewskie-
go. Kulturową podróż Zbigniewa Her-
berta przybliżył dr Jakub Mosz.

Aksjologiczne konteksty turystyki 
sportowej były tematem wypowiedzi 
prof. dr. hab. Zbigniewa Krawczyka, 
który mówił o społeczno-kultowych 
wartościach turystyki sportowej na przy-
kładzie EURO EEFA 2012, podkreślając, 
że na efekty zwielokrotnionej turystyki 
do Polski z tego tytułu trzeba będzie nie-
kiedy dłużej poczekać.

O peregrynacjach turystycznych 
miłośników sztuk walki mówił prof. dr 
hab. Wojciech J. Cynarski. „Turystyka 
dla studiów sztuk walki jest fenomenem 
szczególnym, jest jednocześnie formą 
turystyki kulturowej i edukacyjnej”.

*  *  *
Żywa dyskusja potwierdziła celowość 

obrania tematu konferencji. Uczestnicy 
zapoznali się także a innymi bardzo cen-
nymi tekstami przygotowanymi z okazji 
konferencji, m.in. opracowaniem Rekto-
ra ALMAMER Szkoły Wyższej, prof. dr. 
Janusza Merskiego i dr Justyny Kościelnik 
na temat turystyki rodzinnej; dr Barba-
ry Korczak nt. drogi cudzoziemców do 
integracji na przykładzie grup integracyj-
nych w Niemczech; dr Danuty Dudkie-
wicz o okrywaniu Uzbekistanu.

Szczególnie ważnym jest jednak, 
aby świadomość wartości turystyki była 
jeszcze bardziej powszechna, zarówno 
wśród jej kreatorów, propagatorów, jak 
i samych turystów. Toteż wielką sztuką 
jest umiejętność przekonywania „do”, 
jak też i „dla” turystyki i podróży. 

Z tej ważnej roli edukacji turystycznej 
zdaje sobie w pełni sprawę środowisko 
ALMAMER Szkoły Wyższej, kształcącej 
kadry turystyki już od blisko 20 lat. 

*  *  *
Jak podkreślił prof. dr hab. Marek 

Kwiatkowski, jeden z recenzentów książ-
ki „Aksjologia podróży”, która ujęła po-
wyższe a także inne przekazane referaty, 
publikacja ta „w naturalny sposób staje się 
kolejnym opracowaniem zbiorowym pod 
redakcją wyśmienitego zespołu nauko-
wego w osobach prof. dr. hab. Zbignie-
wa Krawczyka – wybitnego humanisty, 
znawcy zagadnień z obszaru socjologii 
kultury i filozofii (byłego rektora Akademii 
Wychowania Fizycznego w Warszawie), 
prof. dr. hab. Jana Wiktora Sienkiewicza 
– specjalisty w zakresie polskiej kultury 
i sztuki na emigracji oraz dr Ewy Lewan-
dowskiej-Tarasiuk – znanej autorki wielu 
publikacji naukowych, między innymi 
z zakresu kultury języka, kultury litera-
ckiej i komunikacji społecznej. […] Jest to 
opracowanie bardzo cenne, oczekiwane 
nie tylko przez środowiska naukowe za-
interesowane turystyką, które stanowi ko-
lejny, ważny etap na drodze poszerzania 
badań naukowych dotyczących wszelkich 
kontekstów związanych z człowiekiem 
w podróży w ujęciu historycznym, socjo-
logicznym, religijnym i – jakże modnym 
we współczesnym świecie (choć nieod-
łącznym od stuleci) – rynkowym”.

Tę książkę warto nie tylko kupić, 
przeczytać, ale również stale z niej ko-
rzystać!

JPP

aby Wartości turystyki 
Jeszcze lepieJ uśWiadaMiać

Aksjologia podróży, red. Z. Krawczyk, 
E. Lewandowska-Tarasiuk, J.W. Sienkiewicz, 
ALMAMER Szkoła Wyższa, Warszawa 2012.
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PrOmOcja

Każda (może prawie każda) dziedzina 
naszego życia ma swój własny, przeważ-
nie dość hermetyczny język. Z pewnoś-
cią często odbiega on od wyrażanego 
w mowie i piśmie języka potocznego. 
A było tak choćby przypadku tzw. „kmi-
ny ochweśnickiej” gwary funkcjonującej 
kiedyś wśród wędrownych sprzedaw-
ców obrazów świętych z okolic Konina. 
Pragnąc zachować tajemnicę handlo-
wą posługiwali się oni słowami zrozu-
mianymi tylko we własnym kręgu. Nie 
wszystkie „języki branżowe” powstały 
i rozwinęły cię celem odseparowania 
się partnerów biznesowych od klientów. 
Dlaczego powstały, dlaczego trwają – to 
problemy godne badań.

Bywa niekiedy jednak, gdy pracując 
w branży turystycznej, a zwłaszcza zaj-
mując się promocją turystyki, zapomi-
namy, że należy (i to w naszym intere-
sie) innymi słowami komunikować się 
„wewnątrz branży”, a innymi zwracać 
do klienta, którego lepiej zawsze należy 
traktować i nazywać gościem. To zróż-
nicowanie języka nie wynika przecież 
z intencji trwania w pewnej konspiracji. 

Jeden z najlepszych poetów (którego 
dziś może przecież ktoś nazwać np. wy-
bitnym operatorem języka polskiego), 
Julian Tuwim zapisał kiedyś „Rozmowę 
ze ślusarzem”, która z pewnością w stu 
procentach nie była wytworem fantazji 
mistrza, a po latach pozostała dokumen-
tem epoki.

Gdy Julian Tuwim wezwał ślusarza 
celem udrożnienia instalacji hydrau-
licznej (potocznie: przepchania rury), 
ten wszedł do łazienki, pokręcił krany 
na wszystkie strony, stuknął młotkiem 
w rurę i powiedział – Ferszlus trzeba 
roztrajbować.(…) i zaraz dodał „bo dro-
selklapa tandetnie blindowana i rykszto-
suje.(…) Więc gdyby droselklapa była 
w swoim czasie solidnie zablindowana, 
nie ryksztosowałaby teraz i roztrajbowa-
nie ferszlusu byłoby zbyteczne. (…)  A te-
raz pufer trzeba lochować, czyli dać mu 
szprajc, żeby śtender udychtować”.

Wgłębiając się w lekturę materiałów 
promocyjnych obficie eksponowanych 
na targach turystycznych i centrach in-
formacji turystycznej, powstających czę-

sto dzięki środkom Unii Europejskiej, 
dochodzę niekiedy do wniosku, że ich 
twórcy – mimo kierunkowego wykształ-
cenia – zapominają czasami, że nie pi-
szą sprawozdania, nie komunikują się 
z partnerami biznesowymi, lecz pragną 
przekonać do siebie, do swoich propo-
zycji, osoby, które mnie muszą (nie chcą) 
znać tego języka, który ich odstrasza. 

Dlatego też dziwią i odstraszają po-
tencjalnych gości broszury promocyjne 
o tytułach np. „Innowacyjne produkty 
turystyczne na terenie zintegrowanej 
działalności turystycznej regionu X”, 
„Sieciowe produkty turystyczne obszaru 
działania grupy Z”, „Aktywizujące kon-
cepcje wykorzystania potencjału tury-
stycznego Y”, gdy zawartość treściowa 
tych publikacji wskazuje na skierowanie 
ich do klienta. 

Tenże, albo poczuje się osobą nie-
dostatecznie przygotowaną do skorzy-
stania z rzeczonej oferty, lub też – nie 
mając pod ręką czoła twórcy publikacji 
– stuknie się w czoło własne. 

Być może niektórzy z potencjalnych 
klientów wystraszą się koniecznością 
podpisania umowy z klauzulą o treści 
np. „Zleceniobiorca zastrzega możliwość 
niedostępności łazienki w hotelu w przy-
padku, gdyby z powodu kajli na iberlau-
fie trychter rzeczywiście robiony był na 
szoner, nie zaś krajcowany, i bez holajzy 
w żaden sposób nie udałoby się zakrypo-
wać lochbajtel w celu udychtowania pu-
fra i danie mu szprajcy przez lochowanie 
śtendra, by roztrajbować ferszlus”.

Dlatego też lepiej zwracać się „Drogi 
gościu, serdecznie zapraszamy, gratulu-
jemy dobrego wyboru” niż redagować 
„Komunikat do siły nabywczej o inno-
wacyjnych wieloskładnikowych krea-
tywnych produktach turystycznych”.  
Nasuwa się podobieństwo do zapro-
szenia na obiad u cioci, które raczej nie 
brzmiałoby zachęcająco w formie „Ni-
niejszym zaprasza się na integracyjny 
obiad w kręgu rodziny, która jest ważną 
komórką społeczną”. Choć to prawda. 
A swoją drogą jeśli się już okaże, że 
w łazience Ferszlus trzeba roztrajbować, 
to na pewno znajdzie się ktoś, kto bę-
dzie  w stanie to zrobić.

Słowa zmieniają swoje znaczenia. 
Starszym np. słowo PR (public relations) 
czytane jako „pijar” kojarzy się częściej 
z zakonem, a szczególnie z zacnym Sta-
nisławem Konarskim, ta grupa czytel-
ników pod pojęciem promocji (zwanej 
kiedyś propagandą) zrozumie raczej 
przejście do następnej klasy, co przecież 
na ogół dawno już nastąpiło. 

Kreowanie pozytywnego wizerunku 
turystyki poprzez stale aktywizowaną 
i optymalizowaną komunikację z po-
szczególnymi segmentami rynku nie jest 
więc zadaniem łatwym, tym bardziej, że 
nasz klient nie lubi być traktowany jako 
ów segment, gdyż słowo to odnosi albo 
do swojego bloku albo też do umeblo-
wania mieszkania.

Dlatego warto, aby stosowane środki 
wyrazu odpowiadały poziomowi per-
cepcji nie tyle odbiorców przekazywa-
nych informacji, ale równoprawnych 
uczestników dialogu.

Jan Paweł Piotrowski

JakiM JęzykieM
porozuMieWaMy się 
z gośćMi

Dziwią i odstraszają potencjalnych 
gości broszury promocyjne o tytułach 
np. „Innowacyjne produkty turystyczne 
na terenie zintegrowanej działalności 
turystycznej regionu X”, „Sieciowe produkty 
turystyczne obszaru działania grupy Z”, 
„Aktywizujące koncepcje wykorzystania 
potencjału turystycznego Y”, gdy zawartość 
treściowa tych publikacji wskazuje na 
skierowanie ich do klienta
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turystyka nie tylkO ekstremalna

cerkwiach, które najczęściej budowane były w centralnej 
części wsi, na terenie wyżej położonym i otoczonym wy-
sokimi drzewami. Czasami, gdzieś w lesie można znaleźć 
leżące w trawie połamane krzyże czy zdziczałe drzewa 
owocowe.

Niektórzy turyści  nastawieni są albo na wypoczynek 
– najlepiej na plaży, w ciepłym słońcu, albo na zwiedzanie 
– historycznych budowli, miejsc, muzeów. Coraz częściej 
jednak popularnym punktem ofert w biurach podróży jest 
turystyka górska. Choć nastawiona jest raczej na wypo-
czynek ściśle aktywny i związany z dużymi wymaganiami 
od uczestnika, zainteresowanie nią wciąż rośnie. Problem 
górskiej turystyki tkwi w jednym szczególe – przeważająca 
większość ludzi utożsamia ją jednoznacznie tylko i wyłącz-
nie z Tatrami. W zapomnienie odchodzą często Bieszcza-
dy, Beskidy, Sudety, Góry Świętokrzyskie. O wzniesieniach 
za granicą Polski w ogóle można zapomnieć. Tymczasem 
kraj pełen jest miejsc, które zwyczajnie wypada odwie-
dzić, a już jest to koniecznością, jeśli uważamy się za ty-
powych górskich wędrowców. 

Piękne krajobrazy towarzyszą turystom zarówno na 
wysokich wzniesieniach jak i w dolinach, na szczycie gór 
jak i u ich podnóża, na trasie zjazdowej w zimie i na trasie 
pieszej w czasie lata. To jest właśnie urok tych gór, ich 
nieprzemijające piękno, atmosfera i czysta, niezmącona 
natura. Większość tych terenów objęta jest ochroną przy-
rodniczą, co pozwala na utrzymanie ich w stanie maksy-
malnie naturalnym, niezniszczonym i nienaruszonym.  
Turystyka górska wielu osobom kojarzy się z trudem wę-
drówki, zmęczeniem i litrami potu. Niewielu też dostrze-
ga pozytywne aspekty górskich tras – przepiękne widoki, 
szansę poprawy kondycji, odkrywania nowych cudów 
przyrody czy po prostu doskonale wypełnianego  czasu.

Skupiając się na negatywnych obrazach gór, niebez-
pieczeństwie i zmęczeniu, traci się bardzo wiele w świa-
domości ich znaczenia. Góry to nie tylko wysiłek fizycz-
ny i strach przed potknięciem. Góry to przezwyciężanie 
samych siebie, własnych słabości i problemów. Turystyka 
górska cieszy się ogromnym zainteresowaniem ludzi mło-
dych, ale również i starszych. Ci ostatnich na tle wysokich 
szczytów odnajdują spokój i wytchnienie od zgiełku mia-
sta i codziennych prywatnych spraw. Młodzież poprzez 
wędrówki szlakami turystycznymi dostrzega nie tylko cu-
downe krajobrazy, nie tylko osobiście obcuje z naturą, ale 
ma też możliwość zaobserwowania, jak ludzie ową przy-
rodę niszczą.

Górskie wyprawy i cała turystyka górska mają w sobie 
swoisty urok i piękno, które corocznie przyciągają dzie-
siątki tysięcy turystów. I to turystów w każdym wieku, każ-
dej płci i o każdej kondycji fizycznej. Niestety  nie wszyscy 
zawsze zwracają szczególną uwagę na trudność danej tra-
sy i własne możliwości. Często zdarza się, że zwyczajnie 
przesadzają i w rezultacie zamiast miłej wycieczki mają 
zwyczajne górskie piekło na trasie.

W Bieszczadach jest wyjątkowo dużo szlaków pie-
szych, rowerowych szlaków tematycznych, ośrodków 
jeździeckich i stadnin koni, głównie huculskich. Tutaj zbu-
dowany jest największy w Polsce sztuczny zbiornik wodny 

Bieszczady – POlski 
„dziki WscHód” 

Kto marzy o totalnej głuszy, samotni pośród pól 
i łąk, gdzie w nocy jest tak cicho, że słyszy się bicie 
własnego serca powinien tu koniecznie przyjechać.

Bieszczady to wyjątkowy pod każdym względem 
region Polski. Działają jak magnes, przyciągając ludzi 
z różnych środowisk, o różnym wykształceniu. Nie-
którzy na zawsze wiążą z nimi swoje życie. Jednak 
obszar ten jest bardzo wymagający. Surowy klimat 
i przyroda stawiają wysokie wymagania przybyszom. 
Bieszczady stanowią szkołę przetrwania dla wszyst-
kich, chcących poznać je lepiej. Można podróżować 
wiele kilometrów pieszo, na koniu, rowerze lub ka-
jakiem, nie napotykając ludzkich siedzib, stając oko 
w oko z dzikimi zwierzętami, zmagając się z kapry-
sami zmiennej pogody i trudnym, mylącym terenem. 
Znajomość topografii, podstawowych zasad współży-
cia z przyrodą oraz szlaków turystycznych na pewną 
ułatwią poznanie tych przepięknych gór. 

Osobliwości środowiska przyrodniczego łączą się 
tu z bogactwem kultury i tradycji. Od stuleci region 
ten był miejscem stykania się i przenikania różnych 
kultur, narodów i grup etnicznych – Łemków, Bojków, 
Niemców, Żydów, Polaków, Słowaków, Ukraińców 
i innych. I dziś wyjątkowy klimat tworzy piękna, drew-
niana architektura świecka i sakralna, tradycje rolni-
cze i pasterskie oraz wspaniałe środowisko naturalne. 
W tym małym zakątku Europy Środkowo-Wschodniej 
przyroda i historia łączą ze sobą ponad granicami trzy 
sąsiadujące ze sobą kraje.

Bieszczady, to bez wątpienia najpiękniejszy zaką-
tek województwa podkarpackiego, uznawany za oazę 
wtórnie zdziczałej przyrody. To miejsce wyjątkowe 
ze względu na walory przyrodnicze, krajobrazowe 
i kulturowe. Dla turystyki odkryto je w okresie mię-
dzywojennym i właśnie wtedy powstały tutaj pierw-
sze schroniska w Siankach, Beniowej, Dydiowej czy 
Sokolem. 

Od wielu lat w Bieszczadach powstają nowe pro-
dukty turystyczne, mające za zadanie przybliżyć ten 
region turystom z kraju i z zagranicy. Turyści, którzy tu 
przyjeżdżają szukają spokoju i ciszy, inni pragną poże-
glować, pochodzić po górach, czy pojeździć na nar-
tach. Dlatego nie ma standardowego zestawu miejsc, 
które każdy turysta zobaczyć powinien. Wybór miejsc 
do zwiedzania uzależniony jest od indywidualnego 
podejścia do turystyki. Większość turystów przyjeżdża 
tutaj dla pięknych, górskich tras i niespotykanych wi-
doków. Osoby poszukujące namiastki Mazur na połu-
dniu kraju na pewno nie ominą Zalewu Solińskiego, 
powstałego po wybudowaniu zapory na Sanie. Do 
najbardziej popularnych miejscowości wypoczynko-
wych należą Solina i Polańczyk.

Zainteresowani historią i etnografią odwiedzają 
największy polski skansen w Sanoku. Spacerując po 
Bieszczadach zawsze warto zobaczyć ciche dolinki, 
gdzie od ponad pięćdziesięciu lat nikt już nie miesz-
ka, a tylko samotne krzyże przypominają o historii. 
Warto w miejscach takich poszukać pozostałości po 

Piękne krajobrazy 
towarzyszą 

turystom zarówno 
na wysokich 

wzniesieniach 
jak i w dolinach, 

na szczycie 
gór jak i u ich 

podnóża, na trasie 
zjazdowej w zimie 
i na trasie pieszej 

w czasie lata
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w Solinie, który z czasem zyskał miano „bieszczadz-
kiego morza”. Ten wspaniały akwen jest idealnym 
miejscem zarówno dla początkujących wodniaków, 
jak i doświadczonych żeglarzy. Ci pierwsi mogą uczyć 
się żeglowania na obozach żeglarskich, drudzy zaś 
cenią zalew m.in. za warunki klimatyczne, jakie tu 
panują. Inny sztuczny zbiornik, to zalew  w Mycz-
kowcach, znacznie mniejszy, ale pięknie położony, 
nadający się doskonale do wojaży na rowerach wod-
nych i kajakach. 

Bieszczady można również zobaczyć z lotu pta-
ka, a to za sprawą działających tutaj dwu szybowisk 
w Bezmiechowej i Weremieniu. Turyści spragnieni 
mocniejszych wrażeń mogą pod okiem doskonałych 
pilotów odbyć loty szybowcem lub samolotem nad 
Bieszczadami. W tych górach jest wiele innych miejsc 
do uprawiania turystyki powietrznej. Paragliding moż-
na uprawiać również ze szczytu Laworty, w Dźwina-
czu na stoku Ostrego Działu, w okolicach Tarnawy 
Dolnej z góry Makówka oraz w Hłomczy niedaleko 
Sanoka. Oprócz lotów szybowcowych, jest także 
możliwość lotu paralotnią. Aeroklub Bieszczadzki jest 
dziś kontynuatorem tradycji lotniczych Politechniki 
Lwowskiej. Organizuje dla turystów loty szybowcem 
i samolotem nad Bieszczadami. Dla wielu osób taki 
wyczyn jest niezapomnianym przeżyciem. Aeroklub 
oferuje także doskonalenie umiejętności w zakresie 
szybownictwa górskiego i paralotniowego proponując 
najniższe ceny w Polsce. Największym wydarzeniem 
turystycznym jest „Święto Latawca” przyciągające 
wiosną każdego roku coraz większe rzesze wielbicieli 
tej wspaniałej zabawy.

Turyści mają także do dyspozycji liczne stoki nar-
ciarskie o różnym stopniu trudności i trasy biegowe, 
wiodące m.in. przez malownicze tereny parków naro-
dowych i krajobrazowych. Nie brak też lodowisk oraz 
miejsc, gdzie jeździć można na sankach klasycznych 
i skandynawskich oraz na skuterach śnieżnych. 

Bieszczady są wspaniałym miejscem do uprawia-
nia ekstremalnego sportu, jakim jest wspinaczka skał-
kowa. Jest tam mnóstwo skał od kilku do nawet kil-
kudziesięciometrowych, a drogi wspinaczkowe mają 
różne stopnie trudności. Skałki różnią się od sztucznej 
ścianki wspinaczkowej. 

Bieszczady i sąsiedni Beskid Niski to regiony, 
w których funkcjonuje wiele uzdrowisk. Śmiało moż-
na tu przyjechać na rehabilitacyjny turnus, warto tak-
że skorzystać z ofert tutejszych sanatoriów i domów 
uzdrowiskowych. Jedną z największych bieszczadz-
kich miejscowości uzdrowiskowych jest Polańczyk, 
a w pobliskim Beskidzie Niskim leżą Iwonicz-Zdrój, 
Rymanów Zdrój, Wapienne.

Bieszczady świetnie nadają się do podglądania 
przyrody. Zwłaszcza w wysokich partiach gór wystę-
puje niezwykle bogate środowisko przyrodnicze. Jego 
cechą wyróżniającą jest postępujący od 1947 roku 
proces wtórnego dziczenia przyrody nazywany na-
turalną sukcesją. Bujna roślinność porasta dziś tereny 
wielu dawnych wsi i uprawnych pól. Na miejsca użyt-
kowane kiedyś przez człowieka powróciły dzikie lasy 

lub na wpół naturalne łąki. Występuje tu ponad 900 ga-
tunków roślin naczyniowych, w tym wiele gatunków rzad-
kich i chronionych oraz endemitów. Należy do nich m.in. 
olsza zielona zwana kosą, którą spotyka się w niższych 
partiach połonin. Bieszczady to najbardziej zalesione góry 
w Polsce. Dominują zespoły leśne buczyny karpackiej, 
które w wielu miejscach zachowały niemal puszczański 
charakter. Fenomenem przyrodniczym Bieszczadów jest 
ograniczenie zasięgu lasów do regla dolnego. Brak jest 
lasów świerkowych regla górnego i piętra kosodrzewiny. 
Ponad górną granicą buczyn, która sięga przeciętnie wy-
sokości 1100-1150 m n.p.m., rozciągają się już tylko sub-
alpejskie łąki górskie zwane połoninami.

Bieszczady zazwyczaj postrzega się jako góry, w któ-
rych lasy pełne są dzikich zwierząt, wilki pożerają stada 
owiec, a niedźwiedzie nie szczędzą nawet ludzi. Przypad-
ki atakowania przez drapieżniki rzeczywiście się zdarzały, 
ale nie tylko w Bieszczadach miało to miejsce. Prawdą jest 
natomiast to, iż świat zwierząt tego regionu jest niezwy-
kle bogaty, zarówno gatunkowo, jak i ilościowo. Żyje tu 
ponad 230 gatunków kręgowców, wśród nich prawie 50 
gatunków ssaków i 140 gatunków ptaków.

W Bieszczadach występują wszystkie wielkie drapież-
niki, typowe dla Karpat. Są to: niedźwiedzie brunatne, 
wilki, żbiki i rysie. Oprócz nich duże ssaki reprezentowa-
ne są przez żubry, jelenie szlachetne nazywane karpacki-
mi, a także łosie i jenoty. W kilku miejscach mają swoje 
żeremia bobry, które podobnie jak żubry zostały sprowa-
dzone w te strony z innych regionów kraju. Wśród ptaków 
króluje orzeł przedni, mający tu stałe gniazdowiska. Z po-
mniejszych ptasich drapieżników występują tutaj orliki 
krzykliwe, orliki grubodziobe i puchacze.

Natura zaprasza tutaj do świętowania o każdej porze 
roku. Wiosną, kiedy dla przyrody dopiero rozpoczął się 
nowy rok przepiękne barwy kwiatów i traw rozjaśniają 
nawet najbardziej pochmurny dzień. Są radością nie tylko 
dla oczu - ich zapach odurza i upaja. Kiedy zakwitną, łąka 
wygląda jakby była wiecznie skąpana w słońcu.

Jeśli dodatkowo lubicie drewniane chaty i wieś też tutaj 
przyjedźcie, bo o takich widokach można tylko gdzie in-
dziej pomarzyć. Czyste powietrze jak kryształ, lasy sięga-
jące nieba i piękne, łagodne szczyty gór. Kiedy przychodzi 
lato – ta najpiękniejsza po wiośnie pora roku, świat znowu 
napełnia się jeszcze intensywniejszymi kolorami. I udo-
wadnia, że nie ma takiej barwy, które by już nie wymyśliła 
matka natura. A jesienią - ileż radości sprawia rozrzucanie 
dywanów usłanych liśćmi, które wesoło szeleszczą pod 
stopami. Dla najmłodszych i dorosłych jesień wcale nie 
jest nostalgiczna tylko bajkowa. Liście układają się pod 
stopami w dywany albo złociste bukiety. Zima to czas, 
kiedy przyroda ukołysana śpiewem jesiennego wiatru, 
uśpiona odpoczywa nabierając siły. Niezliczone pokłady 
bieli, niesamowite subtelne piękno to również bajkowy 
krajobraz niespotykany gdzie indziej. Śnieżna, czysta pie-
rzyna śniegu mieni się milionami diamentów odbitych 
promykami słońca wychylającego się zza chmur. 

Bieszczady są naprawdę piękne o każdej porze roku 
i zapraszają nas przez okrągły rok.

Bożena Olszewska 
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pyszne szaszłyki. Tymiankiem natomiast 
przyprawia się nie tylko różne gatunki 
mięsa, ale też oliwę, a nawet miód. Inne 
często używane zioła to dodawane do 
mięs, sałatek i zapiekanek, koperek, li-
ście laurowe, mięta, bazylia i kolendra. 
Natka pietruszki, tak bardzo popularna 
w Polsce, w Grecji służy przeważnie do 
dekoracji.

Pomimo gorącego klimatu panują-
cego w Grecji, mieszkańcy tego kraju 
są wielkimi zwolennikami zup, w ich 
kuchni można znaleźć kilka prawdzi-
wych rarytasów spośród tego rodzaju 
dań. Bardzo smaczna jest cytrynowa 
zupa z kurczakiem, fasolowa lub pomi-
dorowa przygotowywana z dojrzewają-
cych na słońcu soczystych pomidorów. 
Popularne są też zupy na bazie grochu, 

fasoli, soczewicy i różnych ga-
tunków mięs. 

Należy podkreślić, że po-
dobnie, jak w przypadku wszystkich in-
nych krajów na świecie, również w Gre-
cji rodzaj serwowanych potraw zmienia 
się w zależności od obszaru. Grecja 
podzielona jest na następujące regiony: 
Attykę, Grecję Środkową, Macedonię 
Środkową, Kretę, Macedonię Wschod-
nią i Trajcę, Epir, Wyspy Jońskie, Wyspy 
Egejskie Południowe, Tesalię, Grecję Za-
chodnią i Macedonię Zachodnią. Każdy 
z tych regionów posiada własne tradycje 
kulinarne. W Attyce popularna jest np. 
musaka, dolmades, czy tiropita (placek 
z nadzieniem z sera feta), Wyspy Joń-
skie to oczywiście raj dla wielbicieli ryb 
i owoców morza, a także królestwo ma-
karonu, rozsławionego tutaj przez Wło-
chów. Na Krecie natomiast dominują da-
nia z wieprzowiny,  co na pewno ucieszy 
wielu polskich turystów, najbardziej po-
pularne są grube pieczone aromatyczne 
kotlety wieprzowe (choirino kritiko).

Wszystkich Greków, niezależnie od 
zamieszkiwanego regionu, charaketry-
zuje odmienny niż w pozostałej części 
Europy, harmonogram spożywania po-
siłków. Mieszkańcy tego kraju, podob-
nie jak wszyscy południowcy, nie jada-
ją obfitych śniadań, a jedynie sucharki 
popijane kawą lub placki z dżemem. 
Około godziny 11 konsumuje się tyro-
pitę, ciasto nadziewane gorącym serem 
feta, a późnym popołudniem lunch. 
Głównym posiłkiem dnia jest kolacja 
jedzona późnym wieczorem najczęściej 
w tawernach lub restauracjach.

Cechą charakterystyczną na terenie 
całej Grecji jest brak kolejności podawa-
nia poszczególnych dań. Jednocześnie 
serwuje się sałatki, przekąski, zupy, da-
nia główne i desery, a centralne miejsce 
na stole zajmuje kosz z chlebem i woda. 
Bardzo rozpowszechnione są niewielkie 
porcje jedzenia zwane meze, przygo-
towywane specjalnie na spotkania ze 
znajomymi lub rodziną, podawane do 
ouzo lub wina. Skład takich dań jest 
bardzo urozmaicony i zależy od regio-
nu, w którym się je przygotowuje, ale 
przede wszystkim liczy się różnorod-
ność składników i dobra atmosfera przy 
stole. Kuchnia grecka to przede wszyst-
kim radość wspólnego biesiadowania, 
dlatego każdy posiłek składa się z małej 
ilości różnych potraw, którymi moż-
na się wspólnie delektować. Również 
po posiłku w restauracji kwotę dzieli 
się między wszystkich obecnych przy 
stole. Grecy uwielbiają jeść, zwłaszcza 
w rodzinnym i przyjacielskim gronie. 
Wielkie ucztowanie Greków wynika 
z ich przywiązania do tradycji i wartości 
rodzinnych, ale też z gościnności i ser-
deczności, co widać na każdym kroku, 

podróżując po tym pięk-
nym kraju. Nawet tak głośny 

ostatnio kryzys gospodarczy w Grecji 
nie pozbawił jej mieszkańców chęci do 
wspólnego biesiadowania. Niezależnie 
od kłopotów, Grek nie wyobraża sobie 
dnia bez pysznej kawy wypitej w lo-
kalnej kawiarni, czy wielogodzinnych 
spotkań z przyjaciółmi. Aby móc delek-
tować się prawdziwą grecką kuchnią, 
należy śladem miejscowych udać się do 
lokalnych tawern ukrytych w wąskich 
bocznych uliczkach, gdzie serwuje się 
wyborne tradycyjne miejscowe dania. 
Nawet, gdy nie znamy języka, wystarczy 
wskazać ręką potrawę, którą chcemy 
zamówić, jest to w Grecji powszechny 
sposób komunikowania się w barach 
i restauracjach. Po skończonym posiłku, 
nie należy zapominać o napiwku, który 
wynosi zazwyczaj 5–15% ceny potrawy, 
koniecznie trzeba też pochwalić potra-
wę. Zarówno kelnerzy, jak i właściciele 
restauracji bardzo lubią słuchać zachwy-
tów nad daniami. 

Potrawy greckie to lekkie, smaczne 
dania, oparte na prostych regionalnych 
produktach i idealnie dopasowane do 
klimatu kraju i usposobienia jego miesz-
kańców. Specyfika tutejszych potraw 
opiera się na kilku filarach, a są nimi do-
bre i świeże składniki, aromatyczne zioła 
i przyprawy, słynna grecka oliwa z oliwek, 
świeże owoce, warzywa oraz ryby, a tak-
że prostota i wielowiekowa tradycja. To 
wszystko sprawia, że kuchnia grecka jest 
nie tylko smaczna, ale też bardzo zdro-
wa, co powoduje, że Grecy najrzadziej 
w całej Europie zapadają na choroby ser-
ca i do późnego wieku cieszą się dobrym 
samopoczuciem. Greckie potrawy, choć 
tak odmienne od naszych rodzimych, 
mają w naszych kraju ogromną rzeszę 
zwolenników, a nawet wielbicieli. Gyros 
jest obecnie najpopularniejszym daniem 
serwowanym w barach i zamawianym 
na wynos. Należy jednak pamiętać, że 
nie wszystkie dania, które kojarzone są 
z Grecją, rzeczywiście z tego kraju po-
chodzą. Na przykład ryba po grecku, tak 
bardzo popularna w Polsce, w Grecji jest 
w ogóle nie znana, a słynna sałatka gre-
cka doczekała się tak wielu modyfikacji, 
że zatraciła swój naturalny i oryginal-
ny charakter. Warto więc przygotować 
w domu prawdziwą choriatiki, kupić do-
bre greckie wino, placki pita i urządzić 
smakowitą grecką ucztę w towarzystwie 
rodziny lub przyjaciół. Poniżej podaję 
przepis, który poleca Theofilos Vafidis, 
grecki kucharz mieszkający w Polsce, 
gastronom i restaurator, autor artykułów 
o kulinarnych i współautor książki „Euro-
pa w kuchni” oraz organizator Festiwalu 
Greckiej Kuchni w Polsce.

Anita Mertens – absolwentka ALMAMER

dokończenie ze strony 15►

Sałatka grecka
3 pomidory
1 ogórek
1 czerwona cebula
1 zielona papryka
15 sztuk czarnych oliwek
18 dag dobrego oryginalnego sera feta
100 ml oliwy z oliwek
2 łyżki octu winnego
kilka gałązek natki pietruszki
oregano
sól
pieprz

Przygotowanie:
Ogórek obrać ze skórki, a paprykę oczyścić 

z nasion. Pomidory pokroić w grubą kostkę, ogór-
ka w półplasterki, a paprykę w kostkę o boku 
5 mm. Dodać oliwki i posiekaną natkę. Następnie 
obrać cebulę, pokroić w talarki i dodać do sałatki. 
Przyprawić solą, pieprzem i oregano. Skropić oli-
wą i octem winnym. Na końcu dodać pokrojony 
w kostkę ser feta. Smacznego!!!


•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Znaczenie wyrazów:
1.	 Miasto	z	koziołkami,	Jeziorem	Maltańskim	i	

rogalami	marcińskimi

2.	 Tutaj	znajduje	się	Muzeum	Stanisława	Staszica	

3.	 Z	tego	miasta	pochodziła	niezapomniana	Hanka	
Bielicka

4.	 Tutaj	jest	Fabryka	Sztuki	i	Muzeum	Wisły	

5.	 Miasto	nad	Notecią	

6.	 Zwyczajowa	nazwa	prawobrzeżnej	części	
Warszawy	

7.	 „Gotyk	na	dotyk”	–	to	hasło	promocyjne	tego	
miasta

8.	 Miasto	powiatowe	–	„brama”	w	Bieszczady	

9.	 	Centrum	turystyki	nad	Zalewem	Zegrzyńskim

10.	 	Z	tego	dawnego	miasta	pochodzi	gwara	zwana	
„kminą	ochweśnicką”

11.	 	Miasto	w	powiecie	biłgorajskim	

12.	 Z	tym	jeziorem	graniczy	Koszalin

13.	 Kąpielisko	nadmorskie	w	pobliżu	Trzebiatowa	

14.	 Tu	znajduje	się	największy	park	etnograficzny	
w	Polsce	

15.	 Polsko-czeskie	miasto	nad	Olzą		

16.	 Miasto	powiatowe	na	Pojezierzu	Suwalskim

17.	 Najgłębsze	polskie	jezioro

Po wpisaniu do rzędów nazw geograficznych w jednej z kolumn pojawi się pierwsze rozwiązanie.
Aby wziąć udział w konkursie, należy odgadnąć jedynie drugie rozwiązanie, które powstanie po przeniesieniu liter, 
zgodnie z numeracją podaną na dole kratek.
Na odpowiedzi – drogą elektroniczną na adres redakcja@druktur.pl
(z podaniem w temacie „KONKURS”) – czekamy do 30 października 2013 r. 
Poza odgadniętym hasłem należy podać jedynie imię i nazwisko. Z osobami, które wylosują jedną z trzech nagród 
książkowych, nawiążemy kontakt elektroniczny celem ustalenia sposobu odbioru nagrody.
Życzymy dobrej rozrywki!

LOGOGRYF

Czytajmy TurBiznes na: www.swrt.pl
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STUDIA PODYPLOMOWE            UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

Wydział Turystyki i Rekreacji

TURYSTYKA I REKREACJA
Studia I stopnia
• Hotelarstwo i gastronomia
• Obsługa ruchu turystycznego

Wydział Ekonomiczny

EKONOMIA
Studia I stopnia
• Finanse i bankowość
• Logistyka w działalności gospodarczej
• Przedsiębiorczość i innowacje w biznesie
• Rachunkowość

Wydział Administracji i Politologii

ADMINISTRACJA
Studia I stopnia
• Administracja bezpieczeństwa publicznego
• Administracja europejska
• Administracja rządowa i samorządowa
• Administracja sfery społecznej

Wydział Ochrony Zdrowia

FIZJOTERAPIA
Studia I stopnia
• Fizjoterapia

KOSMETOLOGIA
Studia I stopnia
• Kosmetologia estetyczna

STUDIA  PODYPLOMOWE

Studia II stopnia
• Zarządzanie w hotelarstwie i gastronomii
• Zarządzanie w turystyce i rekreacji

Studia II stopnia
• Finanse i bankowość
• Rachunkowość
• Zarządzanie logistyczne
• Zarządzanie w biznesie


