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Szanowni Państwo,
Wszyscy pragniemy, aby ten rok bardziej
sprzyjał wyjazdom i dawał możliwość realizacji podróżniczych marzeń. My jesteśmy w pełnej gotowości, aby je spełniać.
Już teraz, zapraszamy na stronę Unity
Line w odświeżonym wydaniu oraz nowego sklepu internetowego z wycieczkami
do Skandynawii, gdzie w szybki sposób
wyszukamy idealną dla siebie propozycję
podróży.
W najnowszym numerze Baltic Panoramy niezmiennie zachęcamy Państwa do
odkrywania najrozmaitszych zakątków
Skandynawii. Przeniesiemy się do naszego ulubionego regionu, czyli Skanii, gdzie zdecydowanie warto postawić
na aktywną turystykę, połączoną z elementami edukacji ekologicznej.
To idealny kierunek dla osób preferujących turystykę pieszą i rowerową.
Udamy się również w podróż szlakiem imponujących szwedzkich zamków oraz latarni morskich.
Zawitamy także do Szczecina, gdzie skosztujemy lokalne, słodkie przysmaki, podpowiemy jak i gdzie miło spędzić wolny czas, a także dlaczego
warto wspierać lokalnych rzemieślników.
„Kanapowców” z pewnością zachęcą do ruchu artykuły o zumbie – jednej
z najczęściej uprawianych form fitness na świecie oraz o aktywnościach,
które warto wpleść do codziennego poruszania się z miejsca A do B.
Życzę przyjemnej lektury.


Redaktor naczelna, Katarzyna Antoń

Dear Readers,
We’d all like this year to be more conducive to trips and to allow our travel
dreams to come true. We are fully ready to make your dreams come true.
We invite you to visit the revamped Unity Line website and our new online store with trips to Scandinavia, where you will quickly find the perfect
trip for you.
In the latest issue of Baltic Panorama, we again encourage you to discover
the most diverse corners of Scandinavia. We will take you to our favorite
region, Skåne, where it is definitely worth doing some active tourism, combined with elements of environmental education. It is an ideal destination
for those who prefer hiking and cycling. We will also go on a journey along
the route of impressive Swedish castles and lighthouses.
We will visit Szczecin, where you can taste the local sweet delicacies. We’ll
tell you how and where to spend your free time, and why it’s worth supporting the local craftsmen.
Couch potatoes will certainly be encouraged to move more by the articles
on zumba – one of the world’s most popular forms of fitness – and on activities that should be included in everyday movement from place A to B.
I hope you enjoy the new issue.
Editor-in-Chief, Katarzyna Antoń
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Unity Line wypływa na
wirtualne wody innowacji
Z nowoczesnością w Internecie jest jak z pływaniem po morzu - kluczem jest odpowiednia nawigacja. O tym, że Unity Line bezbłędnie radzi sobie na morzu już wiemy, teraz przyszedł czas na wirtualny rejs po stronie
www.unityline.pl. Po wysłuchaniu uwag użytkowników, analizie danych,
ruchów klientów na stronie, przyszedł czas na zmiany. Nowa witryna została oparta na UX (User experience), dzięki czemu jest bardziej intuicyjna i
lżejsza w odbiorze. Zachowała jednocześnie zalety poprzedniej strony – tak,
by stały bywalec nie czuł się zagubiony. Przebudowane zostały najważniejsze zakładki takie jak Rozkład i Cennik, łatwiej również przenieść się do
sekcji rezerwacji. Nowa strona pozwala zaoszczędzić czas - podstrony ładują
się szybciej, a użytkownik sprawniej odnajduje interesujące go informacje.

Unity Line sets sail into the
virtual waters of innovation
Modernity on the Internet is like sailing on the sea – the right navigation is the key. We already know that Unity Line manages splendidly at sea;
now it’s time for a virtual cruise on www.unityline.pl. After listening to users’ comments and analyzing data and the customers’ movements around
the site, the time has come for change. The new website is based on UX
(User Experience), making it more intuitive and easier to use. At the same
time, it has retained the advantages of the previous website, so that frequent
visitors won’t feel lost. The most important tabs, such as the Timetable and
Price List, have been redesigned , and it’s easier to move to the reservation
section. The new page saves you time – subpages load faster and you can
find the information you’re looking for more easily.

WYDARZENIA

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

IV Edycja Ultramaratonu
Tour De PoMorze

20-23.8.2021 Pomorze Zach., PL

Tour De PoMorze to 700 km rowerowych zmagań.
Trasa to obszerna pętla - od Świnoujścia, po okolice
Gorzowa Wielkopolskiego i powrót malowniczą trasą wzdłuż Bałtyku, do miejsca startu. W poprzedniej
edycji najlepsi jechali niecałą dobę, jak będzie w tym
roku? Zmotywowanych jest wielu. Ultramaraton już 3
raz został wpisany do kalendarza Pucharu Świata w
ultramaratonach WUCA.

EVENTS

4th Edition of the
Tour De PoMorze Ultramarathon
The Tour De PoMorze is a 700-km cycling competition. The route is an extensive loop, from Świnoujście
to the area of Gorzów Wielkopolski, and a picturesque return trail along the Baltic, back to the starting point. In the previous marathon, it took less than
24 hours for the best cyclists to complete the route
– what will this year’s record be? There are many
motivated participants. This ultramarathon has already been placed on the calendar of the World Cup
in ultramarathons of the WUCA three times.

fot. Roman Maserak

Rejsy rowerowe

5.2021-8.2021

Zabierz dwa kółka w rejs do Świnoujścia! Wiosna i lato
to idealna pora na rowerowe wyprawy. Już od maja
Unity Line zaproponuje miłośnikom jednośladów wycieczki w niezwykłych okolicznościach przyrody. Start
w Szczecinie na pokładzie Odra Queen, następnie rejs
do Świnoujścia i wycieczka z przewodnikiem po polskiej oraz niemieckiej części wyspy Uznam, wyspie
Wolin i Karsiborze. Więcej informacji nt. wydarzenia oraz możliwość zakupienia biletów znajdziecie na
stronach www.statki.net.pl oraz www.bilety.fm.

Szczecin, PL

Cruises for cyclists
Take two wheels on a cruise to Świnoujście! Spring
and summer are the perfect time for cycling trips.
Starting in May, Unity Line will offer two-wheeler
enthusiasts trips to places with a natural wonders
. Start in Szczecin on board the Odra Queen, then a
cruise to Świnoujście and a guided tour of the Polish
and German parts of the island of Uznam, the island
of Wolin and Karsibor. More information about the
event and the possibility to buy tickets can be found
at www.statki.net.pl and www.bilety.fm.

fot. Materiały organizatora
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Cała Skandynawia
w jednym miejscu
Gdzie na ryby do Szwecji? Jak wygląda aktywność w skandynawskim
stylu? Gdzie jest najpiękniejsza trasa kolejowa i co kryją tajemnicze skały
Kullaberg? Jeśli kusi Cię Skandynawia, to miejsce sprawi, że jeszcze bardziej zachwycisz się Północą. Skandynawskiepodroze.pl to strona, na której
znajdziesz wszystko co związane jest ze Skandynawią – ciekawostki, zwyczaje, miejsca do aktywnego spędzania czasu. Portal jest przejrzysty, czytelny,
użytkownik z łatwością może się po nim poruszać i błyskawicznie odnaleźć
interesujące go informacje – bez znaczenia, czy szukamy atrakcji dla rodzin
z dziećmi, czy jesteśmy podróżnikami żądnych wyzwań. Na stronie znajduje
się także wygodny e-sklep, gdzie znajdziesz odpowiednią dla siebie wycieczkę
i dokonasz szybkiej rezerwacji. Wyszukiwarka wycieczek uwzględnia preferowany sposób spędzania czasu, a także konkretne miejscowości lub terminy.

All Scandinavia in one place
Where can you go fishing in Sweden? What are some Scandinavianstyle activities? Where is the most beautiful railway route and what do
the mysterious rocks of Kullaberg hide? If you are interested in Scandinavia, this place will make you even more amazed with the North.
Skandynawskiepodroze.pl is a website where you can find everything related to Scandinavia – curiosities, customs, and places to be active and
have fun. The portal is clear and easy to read; you can easily navigate
and quickly find the information you’re interested in – whether you’re
searching for attractions for families with children or you’re a traveler
hungry for challenges. The site also features a convenient online store,
where you can find a trip to suit your needs and quickly make a reservation. You can search for a tour based on your preferred free-time activities, or by specific places or dates.

WYDARZENIA
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H.C. Andersen Maraton - 42 km
To najszybszy, najczystszy i najbardziej bajkowy maraton na świecie! Duński wyścig jest organizowany na
cześć pisarza Hansa Christiana Andersena, nie dziwi więc jego bajkowy wymiar. Trasa jest szczególnie
polecana dla debiutantów oraz biegaczy, którzy chcą
poprawić swój rekord życiowy. Wszystko za sprawą
Odense, miasta „płaskiego jak naleśnik” - dzięki czemu trasa uchodzi za najszybszą na świecie. Co więcej,
maraton będzie miał miejsce w mieście o wyjątkowo
czystym powietrzu. Nie zwlekajcie z rejestracją, bieg
w Odense cieszy się ogromną popularnością!

Noc kultury

26.09.2021

Odense, DK

Ponad 250 muzeów, bibliotek, kościołów, parków, placów, ministerstw – wszystko to, pod osłoną nocy. Noc
kultury w Kopenhadze, która jest organizowana od
1993 roku, ponownie zaprosi mieszkańców i turystów,
by pokazać różnorodność życia kulturalnego w stolicy Danii. Warto dodać, że kopenhaska noc to niekiedy jedyna okazja, by odwiedzić instytucje, które na co
dzień są zamknięte dla ciekawskich oczu.

H. C. Andersen Marathon – 42 km
This is the fastest, cleanest, and most fairy-tale marathon in the world! The Danish marathon is organized in honor of writer Hans Christian Andersen, so
its fairy-tale character is not surprising. The route
is especially recommended for first-timers and runners who want to improve their personal best – all
thanks to Odense, a city that is “fat as a pancake,” so
the route is considered to be the fastest in the world.
This marathon also takes place in the city with the
cleanest air in the world. Don’t hesitate to register –
the Odense marathon is very popular!

fot. Adobe Stock

15.10.2021

EVENTS

Copenhagen, SE

Culture Night
More than 250 museums, libraries, churches, parks,
squares, and ministries – all under the cover of night.
Culture Night in Copenhagen, which has been held since
1993, will once more invite residents and tourists alike to
see the diversity of cultural life in the capital of Denmark.
It’s worth adding that the Copenhagen Culture Night is
the only opportunity to visit some institutions that are
usually closed to visitors.

fot. Adobe Stock
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Skania zamkami stoi
Scania – a land of castles

Południowy kraniec Szwecji słynie
ze swojej różnorodności krajobrazu –
od lasów i jezior, przez olbrzymie pola
uprawne, po ogrody, muzea i zamki
pochodzące z różnych epok. W samej
tylko Skanii znajdziemy około 150
doskonale zachowanych kompleksów
zamkowo-pałacowych. Ich niezwykłe
zagęszczenie to nie lada gratka dla
pasjonatów, z których każdy znajdzie
coś odpowiadającego swoim gustom.

6
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The southern end of Sweden is
famous for its diverse landscape – from
forests and lakes through huge arable
fields to gardens, museums, and castles
from different eras. In Scania alone, you
can find around 150 perfectly preserved
castle and palace complexes. Their
extraordinary density is a real treat for
enthusiasts, who will each find something
to their liking.

fot. Katarzyna Antoń
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Same początki budowy zamków giną w mrokach średniowiecza. Właśnie wtedy, zgodnie z nowo przyjętymi zwyczajami, rycerz lub władca, który otrzymywał ziemię, brał na
siebie odpowiedzialność za jej ochronę przed ewentualnymi najeźdźcami. Najprościej było to zrobić, budując umocnione punkty w strategicznych miejscach. Najstarsze zamki są raczej niewielkimi, czysto obronnymi strukturami
z małymi bramami oraz oknami, chroniącymi ludzi wewnątrz budowli. Z czasem umocnienia rozbudowywano
o kolejne elementy, takie jak mury, baszty oraz fosy, lecz
cel tej konstrukcji wciąż pozostawał czysto obronny. Stan
ten utrzymywał się aż do wynalezienia broni palnej w XIV
wieku, gdy atakujący mogli znacznie łatwiej zniszczyć fortyfikację i zdobyć obleganą twierdzę. Choć już wcześniej
zamki świadczyły o prestiżu władcy, obdarte ze swojej
obronnej roli mogły rozkwitnąć. Ich struktura stała się
mniej zwarta, a aspekty obronne ustąpiły miejsca estetyce. Mury zanikały, a ich miejsce zajmowały ogrody, wieże
stały się smukłe i wystrzeliły w niebo, nadając zamkom
kształt, który znamy obecnie.
Patrząc na historię zamków nie dziwi ich obfitość w Skanii, która często nazywana jest spichlerzem Szwecji oraz
uznawana za jeden z najbogatszych regionów tego kraju.
Każdy władca chciał chronić swoje bogactwo oraz podkreślać swój prestiż. Co niezwykłe, wiele z tych budowli wciąż
jest w rękach tych samych rodzin, które wzniosły je wieki
temu. Dzięki temu udostępnione są do zwiedzania i stanowią popularną atrakcję turystyczną dla turystów. To
z kolei skłania zarządzających tymi obiektami do organizowania przeróżnych wystaw, koncertów i festynów, które
dodatkowo podnoszą ich atrakcyjność. Planując wyjazd do
Skanii nie sposób nie odwiedzić chociaż jednego z nich.
Najłatwiej dostępne twierdze zlokalizowane są w zachodniej części Skanii, a jedna z nich znajduje się w niespodziewanym miejscu – w samym centrum Malmö. Malmöhus,
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The origins of the castles’ construction have faded into the
mysteries of the Middle Ages. That is when, according to the
newly adopted customs, a knight or a ruler who received
land was responsible for protecting it from possible invaders. The simplest way to do this was to build fortifications
in strategic locations. The oldest castles are rather small,
purely defensive structures with small gates and windows
that protected people inside the buildings. Over time, more
elements—such as walls, towers, and moats—have been
added to the fortifications, but the purpose of such features
remained purely defensive. This situation continued until
firearms were invented in the 14th century, when attackers
could much more easily destroy fortifications and seize a fortress. Although castles had already reflected the prestige of
the ruler, now, stripped of their defensive role, they were able
to flourish. Their structures have become less compact, and
the defensive aspects have given way to aesthetics. The walls
disappeared, being replaced by gardens; towers became
slender and tall, giving the castles the shape we know now.
Looking at the history of castles, it is no surprise that they
are abundant in Scania, which is often called the granary
of Sweden and is considered one of the richest regions in the
country. Every ruler wanted to preserve his wealth and to
emphasise his prestige. It is remarkable that many of these
buildings are still in the hands of the same families that
erected them centuries ago. Thanks to this, they are open
to visitors and are popular tourist attractions. This in turn
encourages the managers of these facilities to organise various exhibitions, concerts, and festivals that additionally increase their attractiveness. If you plan to go to Scania, you
must visit at least one of them.

Zamek Malmöhus jest
najstarszym renesansowym
zamkiem w Skandynawii.
The Malmöhus Castle is the
oldest Renaissance castle in
Scandinavia.

fot. Katarzyna Antoń
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bo o nim mowa, był kiedyś jedną z najważniejszych duńskich warowni. Obecnie, ten wzniesiony w XV wieku zamek jest częścią miejskiego muzeum i choć większość
fortyfikacji została zniszczona, wciąż można podziwiać
fragmenty jego obwarowań oraz fosę. Na terenie zamku
atrakcją jest olbrzymie akwarium, w którym na stałe podglądać można wiele gatunków ryb. Niecałe 15 kilometrów
dalej zwiedzić można kolejną, nieco mniejszą budowlę. Zamek Torup diametralnie różni się od swojego poprzednika
i zachwyca ciszą oraz spokojem, będąc idealnym celem rowerowej wycieczki z tłocznego Malmö. Doskonale zachowana warownia, w całości oddana do zwiedzania, wraz ze
swoimi trasami spacerowymi wokół zamku zachęca, aby
w słoneczny dzień urządzić piknik w jego cieniu i oczami
wyobraźni przenieść się kilka wieków wstecz.
Udając się na północ od Malmö natrafimy na dwie kolejne
twierdze, do których dotrzemy po krótkiej jeździe samochodem. Położona tuż nad morzem cytadela Landskrona
to doskonale zachowana forteca nowszego typu. Zbudowana w XVI wieku, pełniła swoja rolę aż do wieku XIX, gdy
przemieniono ją w więzienie. Dziś jest obiektem wyłącznie
turystycznym, goszczącym na swoim terenie liczne wystawy i imprezy okolicznościowe. Ogromny teren zachęca do
eksploatacji, przyciągając nie tylko fanów militariów, lecz
również rodziny z dziećmi, które godzinami mogą spacerować alejkami twierdzy lub po okolicznych terenach zielonych. Cytadela zachowana jest w doskonałym stanie,
a niemal każdy jej fragment oddany jest w ręce zwiedzających. Szczególnie wrażenie robi północny odcinek fosy,
który pozostał niezmieniony od czasów funkcjonowania
twierdzy. Jeżeli nie przypadnie nam do gustu militarny
styl tego miejsca, warto udać się nieco dalej, aby znaleźć
się w całkowicie odmiennej scenerii. Położony w niewielkiej odległości zarówno od Landskrony, jak i od Malmö,
zamek Skarhults wita swoją renesansową architekturą,
w której scenerii można oglądać wystawy. Skarhults jest
najlepiej zachowaną renesansową budowlą tego typu na
terenie Szwecji. Przepiękny dziedziniec oraz wnętrze zamku zachwycają kolejnych odwiedzających. Na błoniach
i w ogrodach zamku można nie tylko odpocząć, ale także
dowiedzieć się wielu interesujących rzeczy o okolicznym
rolnictwie oraz nabyć regionalne produkty. Zdaniem wielu, zamek oraz niemal 1000 hektarów przylegających do
niego terenów idealnie nadają się do organizacji wesel. 

The most easily accessible fortresses are located in the western part of Scania, one of which is in an unexpected location—in the very centre of Malmö. This castle, Malmöhus,
used to be one of the most important Danish strongholds.
Built in the 15th century, the castle is currently part of the
city’s museum, and although most fortifications have been
destroyed, some of its defences and moats can still be admired. On the castle grounds, one attraction is a huge permanent aquarium where you can see many species of fish.
Less than 15 kilometres away, you can visit another slightly
smaller building. Torup Castle is radically different from the
previous one, and it will delight you with its quiet and calm,
making it the ideal destination for a cycle tour from Malmö.
The well-preserved stronghold, open to visitors in its entirety, including walking routes around the castle, encourages
you to have a picnic on a sunny day in its shadow and to use
your imagination to travel back a few centuries.
Going north of Malmö, you will find two other fortresses,
which can be reached after a short drive. Located right by
the sea, Landskrona Citadel is a very well-preserved fortress
of the newer type. Built in the 16th century, it performed its
function until the 19th century, when it was transformed
into a prison. Today, it is a tourist-only facility hosting numerous exhibitions and special events on its premises. The
vast area encourages exploration, attracting not only military fans but also families with children, who can walk for
hours in the fortress’s alleys or surrounding green areas.
The Citadel is preserved in perfect condition, and almost
every part of it has been made open to visitors. The northern part of the moat is particularly impressive, as it has
remained unchanged since the fortress was in use. If the
military style of this place is not to your liking, it is a good
idea to go a little further to see a completely different setting.
Located just a short distance from Landskrona and Malmö,
Skarhults Castle welcomes visitors with its Renaissance
architecture, which serves as a background in which you
can view the exhibitions. Skarhults is the best-preserved
Renaissance building of this type in Sweden. The beautiful
courtyard and the interior of the castle delight visitors. Not
only can you relax in the meadows and the castle gardens,
but you can also learn a lot of interesting things about the
surrounding agriculture or buy regional products. According to many, the castle and almost 1,000 hectares of adjacent land are ideal for weddings.
You can also find castles in the eastern part of Scania. Two
buildings with a completely different structure deserve 
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Zamki znajdziemy także we wschodniej części Skanii. Na
szczególnie uznanie zasługują dwie budowle, o zupełnie
odmiennej budowie. Utrzymany w renesansowym stylu zamek Vittskövle, choć pierwotnie był średniowieczną twierdzą, został mocno zmodernizowany w XVI wieku. Stał się wówczas największym zamkiem Skani. Choć
sam zamek nie jest udostępniony zwiedzającym, otwarty

Pałac Sofiero był pierwotnie farmą o nazwie Skabelycke,
kupioną w 1864 roku przez księcia Szwecji Oskara i jego
żonę Sophię z Nassau.
Sofiero Palace was originally a Scanian farm called
Skabelycke, bought in 1864 by Prince Oscar of Sweden and
his wife Sophia of Nassau.

10
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Zamek Vittskövle jest największym zamkiem w rejonie
Skanii. Posiada około 100 pokojów.
The Vittskövle Castle is the largest castle in Skåne with
approx. 100 rooms.
special recognition. Vittskövle Castle, preserved in a Renaissance style though it was originally built as a medieval
fortress, was drastically modernised in the 16th century. It
then became the biggest castle in Scania. Although the castle itself is not accessible to visitors, the park and gardens
are open. Vittskövle is an excellent example of the transformation of a defence building into a palace complex. Christinehof Castle, located only 30 km away, can envy its story.
Built in the Baroque style, it was never intended for defence.
The beautifully preserved interiors, private chambers, and
richly decorated chapel are the hallmarks of the castle. The
vast green areas include forests and a nearby village. When
visiting this place, it is easy to let your imagination carry
you away and transport you to a bygone era. The Palace is
still in the hands of the same family, who are happy to make
it available to visitors.
Finally, there is the pearl of Scania and the summer residence of the Swedish Royal Family, Sofiero Palace, situated
in the north-western part of the region, near Helsingborg.
The entire palace complex was built in the 19th century by
order of the ruling house of Bernadotte and was designed
from the outset as a representative facility. While still officially in use, the palace is partly made available to tourists, who enjoy its attractions. The castle features temporary
exhibitions on various topics and a permanent exhibition
dedicated to the royal family. Well-maintained gardens with
many plant species invite you for a stroll, and they look es-

fot. Katarzyna Antoń
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jest dla nich park oraz ogrody. Vittskövle jest doskonałym
przykładem przemiany budowli obronnej w kompleks pałacowy. Historii tej pozazdrościć może Christinehof, oddalony od niego zaledwie o 30 km. Zbudowany w barokowym
stylu nigdy nie miał być budowlą obronną. Przepięknie zachowane wnętrze, prywatne komnaty oraz bogato zdobiona kaplica są znakami rozpoznawczymi zamku. Rozległe
tereny zielone obejmują zarówno lasy, jak i pobliską wioskę. Dzięki temu zwiedzając to miejsce, można z łatwością
się zapomnieć i przenieść oczami wyobraźni do minionej
epoki. Pałac wciąż jest w rękach tej samej rodziny, która
chętnie udostępnia go zwiedzającym.
Na koniec perła Skanii oraz letnia rezydencja szwedzkiej
rodziny Królewskiej, czyli zamek Sofiero położony w północno zachodniej części regionu, w pobliżu Helsingborga.
Cały kompleks pałacowy powstał w XIX wieku na polecenie panującego rodu Bernadotte i od początku przeznaczony był jako obiekt reprezentacyjny. Pozostając wciąż
oficjalnie w użyciu, pałac jest częściowo udostępniony turystom, którzy korzystają z jego atrakcji. Na terenie zamku można oglądać różnotematyczne wystawy tymczasowe,
ale także stałą ekspozycję poświęconą rodzinie królewskiej. Doskonale utrzymane ogrody, składające się z wielu
gatunków roślin zapraszają do przechadzek. Szczególnie
okazale wyglądają rododenrony w porze kwitnięcia - jest
ich tam ponad 500 różnych rodzajów. Latem odbywają się
tu liczne pokazy i uroczyste imprezy.
Mnogość zamków Skanii sprawia, że nie sposób opisać ich
wszystkich. Nie pozostaje nic innego jak tylko zachęcać do
ich odwiedzania i oglądania. Wszystkie te budowle mają
w sobie coś magicznego, a każda z nich może prawdziwie
zafascynować. Potomkowie właścicieli i zarządcy zamków
dbają o to, by zamki były zachowane w jak najlepszym stanie. Sprawia to, że Skania wciąż uznawana jest nie tylko
za najbogatszy, ale również najpiękniejszy region Szwecji.
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Oprócz cytadeli, warto zwiedzić w Landskronie starą wieżę
ciśnień, z początku XX wieku.
Except for the citadel, in Landskrona, it is worth visiting the
old water tower from the beginning of the 20th century.

pecially impressive whilst the more than 500 different types
of rhododendrons are in bloom. During the summer, numerous shows and gala events take place there.
The multitude of castles in Scania makes it impossible to
describe them all. The only thing to do is to encourage you
to visit and explore them. There is something magical about
all these buildings, and each of them is truly fascinating.
The descendants of the owners and castle managers have
taken care to keep the castles in the best possible condition.
As a result, Scania is still considered not only the richest but
also the most beautiful region of Sweden.
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Aktywnie… na krawędzi
kontynentu
– obalamy mity południowej Skandynawii

Actively… at the edge of the continent
– we dispel the myths of southern Scandinavia
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Kiedy po kilkugodzinnym rejsie
opuszczam gościnne progi promu,
cumującego przy eleganckim nabrzeżu
w Ystad, zauważam nerwowe ruchy kierowców
szykujących się do dalszej podróży. Tuż za
ogrodzeniem portowych rogatek czekają
również autostopowicze z nadzieją na
kurs do "prawdziwej" Skandynawii – na
daleką północ, do Sztokholmu, Göteborga,
Kopenhagi czy Oslo. Bo przecież „Skania
to jeszcze nie Szwecja…” Czy zdają sobie
sprawę z tego, w jak dużym są błędzie? Bo
Skania to znacznie więcej niż region
tranzytowy. To prawdziwy WSTĘP do
Szwecji. Ba! To idealny wstęp do naturalnej,
dzikiej i pełnej wyzwań Skandynawii!

When, after a few hours’ travel,
I disembark the hospitable ferry moored
at an elegant dock in Ystad, I notice the
anxious movements of drivers preparing
to continue their journey. Right behind
the fence of the port, there are also
hitchhikers hoping to catch a ride to
the “real” Scandinavia farther north – to
Stockholm, Gothenburg, Copenhagen, or
Oslo. Because “Scania is not yet Sweden.”
Do they realize what a huge mistake
they’re making? Scania is much more
than a transit region. This is the real
introduction to Sweden. Nay! It is the
perfect introduction to a natural, wild,
and challenging Scandinavia!

Przyrodniczo-kulturowa mozaika na
krawędzi dawnych kontynentów
Skania posiada niemal wszystko czego potrzeba do spędzenia idealnego urlopu. Ten najdalej na południe wysunięty region Szwecji, o powierzchni równej zaledwie połowie
obszaru województwa zachodniopomorskiego, pochwalić
się może m.in. fantastycznie urozmaiconą linią brzegową,
zaskakującymi krajobrazami, dziesiątkami kilometrów
szlaków pieszych i rowerowych oraz licznymi miejscami
związanymi z burzliwą historią regionu. Znajdziemy tu
więc zarówno okazałe romańskie katedry, średniowieczne klasztory, zamki i rezydencje, jak i ukryte pośród polodowcowych wzgórz pałace, kryte strzechą, zadbane wiejskie domy czy liczne na tym terenie zabytkowe wiatraki.
Skania to miejsce bogate w opowieści i legendy, nierzadko ocierające się o skandynawskie mity oraz historie dzielnych wikingów. To region działania niezawodnego komisarza Wallandera i tajemniczych zbrodni z kart kultowych
już szwedzkich kryminałów. To miejsce, skąd w swoją cudowną podróż na skrzydłach gęsi wybrał się Nils Holgersson, bohater powieści Selmy Lagerlöf. To również obszar
Ścieżka edukacyjna Parku Narodowego Söderåsen. Zgodnie
ze skandynawskim podejściem – przez zabawę do wiedzy.
Söderåsen National Park Educational Trail. In line with the
Scandinavian approach - knowledge through play.
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Kamienne budynki są charakterystycznym elementem
krajobrazu skalistego półwyspu Kullaberg.
Stone buildings are a characteristic feature of the rocky
landscape of the Kullaberg peninsula.

A natural and cultural mosaic at the
edge of the old continents
Scania has almost everything you need to spend the perfect
vacation. The southernmost region of Sweden, with an area
only half that of Western Pomerania, boasts a very diverse
coastline, surprising landscapes, tens of miles of walking
and cycling trails, and numerous places connected with
the turbulent history of the region. So here you can see
large Romanesque cathedrals and medieval monasteries,
castles, and mansions, as well as palaces hidden among
glacier-carved hills, well-maintained rural buildings with
thatched roofs, and numerous historical windmills. Scania
is a place rich in stories and legends, which are often closely related to the Scandinavian myths and stories of brave
Vikings. It is the region where the reliable Commissioner
Wallander worked and the mysterious crimes from the cult
Swedish crime stories took place, and the spot from which
Nils Holgersson, the hero of Selma Lagerlöf’s novel, set off
on his wonderful journey flying on a goose. It is also a region of mysterious stone circles and places of worship for

fot. Katarzyna Antoń
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tajemniczych kręgów kamiennych i miejsc kultu dawnych
wikingów. Wszystko to, jest mocno osadzone w malowniczym i… bardzo zaskakującym swoją różnorodnością krajobrazie, na którego wygląd miały nie tylko ostatnie zlodowacenie czy aktywna działalność fal morskich i wiatrów.
Piaszczyste plaże, leniwie obmywane przez nieznacznie
rozkołysane wody Morza Bałtyckiego, rozległe mierzeje czy
też porośnięte trawą wydmy ciągnące się wzdłuż wybrzeża – taki obraz Skanii utrwalił się większości przebywającym w południowej Szwecji. Kwintesencją tutejszej przyrody są jednak pozostałości dawnego wulkanizmu, fantazyjne
kształty zastygłej lawy, głębokie wąwozy i kaniony górskie,
często porównywane do tych najsłynniejszych – w dolinie
rzeki Colorado. To również skaliste urwiska i groty nadmorskie oraz masywy skalne, wśród których wyprawy potrafią
usatysfakcjonować nawet najbardziej wybrednych miłośników górskich wędrówek. Zaskakujące? Czy ktoś spodziewał
się zobaczyć dawne stożki nieczynnych już od ponad 300
milionów lat wulkanów, zaledwie godzinę jazdy samochodem od Ystad? Możemy też stanąć nad brzegami, jednego
z nielicznych w tej części Europy, jezior wypełniających krater dawnego wulkanu. W niemal idealnym owalnym kształcie jeziora, otoczonego ponad 30-metrowymi bazaltowymi urwiskami, przezorni Skandynawowie potrafią ujrzeć
wszechwidzące oko Odyna… Kawałek dalej na zachód, dziki i skalisty półwysep Kullaberg wcina się głęboko w wody
cieśniny Sundu. Stąd, w dawnych wiekach, skandynawscy
wojownicy udawali się „na wiking” w odległe krainy basenu
Morza Północnego, a mityczni bogowie kryli się w okolicznych grotach i szczelinach.
Co sprawiło, że uważany za mało ciekawy, płaski i rolniczy obszar Skanii, w rzeczywistości jest tak urozmaiconym
krajobrazowo i geologicznie terenem? Ruszmy teraz naszą
wyobraźnię i cofnijmy się w przeszłość. Zarówno półwysep Kullaberg, jak i wulkaniczne tereny Parku Narodowego
Söderåsens, położone są na styku dwóch dawnych kontynentów – prastarej, liczącej miejscami 1,5 miliarda lat Baltiki oraz młodszej o ponad miliard lat Avalonii i paleozoicznych płyt z okresów syluru i dewonu (okresy geologiczne
sprzed 450-350 milionów lat!). Wędrując po tych terenach
niepostrzeżenie mija nam więc pod nogami nawet miliard
lat! Czyż to nie fascynujące? Niczym wehikuł czasu…
Historyczny trakt Offavägen wiedzie pośród wulkanicznych
skał sprzed 80 milionów lat!
The historic Offavägen road leads through volcanic rocks
dating back 80 million years!

Stając na krawędzi skalnego urwiska Skäralid, można poczuć
się prawdziwym zdobywcą.
By standing on the edge of the rocky cliff Skäralid, you can
feel a real conqueror.
the Vikings… All this is firmly rooted in a landscape that
is very picturesque and very surprising with its diversity,
which was affected not only by the last period of glaciation
and the action of waves and winds.
The gentle waves of the Baltic Sea lapping on sandy beaches, large sand bars and grass-covered dunes along the
coast – this is how most of those visiting southern Sweden
remember Scania. However, the essence of the local landscape is the remnants of old volcanic activity, the fantastic shapes of the solidified lava, and the deep gorges and
mountain canyons often compared to those famous ones in
the Colorado River valley – rocky cliffs, sea caves, and rock
formations, the view of which can satisfy even the most discerning mountain hiking enthusiasts.Surprising? Did anyone expect to see old volcanic cones that have been extinct
for more than 300 million years within an hour’s drive from
Ystad? We can also set foot on the banks of one of the few
lakes in this part of Europe that fill the crater of an old volcano. Perceptive Scandinavians can see in the almost perfect oval shape of the lake, surrounded by over 30-metertall basalt cliffs, the all-seeing eye of Odin… A little further
west, the wild and rocky peninsula of Kullabberg extends
far into the waters of the Öresund Strait. It is here where,
in past centuries, Scandinavian warriors went “Viking” into
the remote lands of the North Sea basin, and mythical gods
were hiding in nearby caves and crevices.
What has made Scania, which is considered to be a rather
uninteresting, flat, and agricultural land, in fact so diverse
in terms of its landscape and geology? Let us now use our
imagination and go back to the past… Both the Kullabberg
Peninsula and the volcanic areas of Söderåsen National
Park are located at the boundary of two old continents – the
ancient Baltica, which in some places is 1.5 billion years
old, and its junior by more than a billion years, Avalonia –
and the Paleozoic plates from the Sylurian and Devonian
periods (geological periods from 450–350 million years ago!)
So when you walk through these areas you may not notice
it, but even a billion years elapse under your feet! Isn’t this
fascinating? Like a time machine…
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Geospacery… pogromcy mitów na
przyrodniczych szlakach Skanii

Geostrolls… myth busters on the
natural trails of Scania

Skalisty krajobraz Skanii, poprzez swoje niezwykłe formy
i naturalne elementy spotykane na trasach naszych wędrówek, opowiada nam swoją historię i burzliwe etapy rozwoju.
Trzeba jedynie umieć ją przeczytać i dostrzegać nawet najmniejsze sygnały, jakie wysyła nam zachęcając do poznania i docenienia jej wartości, a nawet unikatowości.

The rocky landscape of Scania, through its unusual forms
and the natural elements found on our hiking routes, tells
us its history and the turbulent stages of its development.
You only need to be able to read it and see even the smallest signs it sends us, encouraging us to discover and appreciate its value, and even its uniqueness.

Aktywna turystyka, połączona z elementami edukacji ekologicznej i zwykłego zachwytu nad niezwykłością skandynawskich krajobrazów, to najbardziej właściwa forma poznawania terenów po drugiej stronie Morza Bałtyckiego. Do
takiej formy doświadczania regionu, zachęcam również gorąco jako przewodnik po Skandynawii i certyfikowany interpretator skandynawskiego dziedzictwa przyrodniczego.
Razem z Unity Line proponujemy wszystkim zainteresowanym wędrowcom nietypowe wycieczki tematyczne, które
w ramach projektu „Skandynawia aktywnie” będą swoistą
podróżą przez miliony lat rozwoju krajobrazu Skanii, jak
i całej Skandynawii. Ich celem nie będzie tradycyjne zwiedzanie, do jakiego przyzwyczailiśmy się przez lata, zwłaszcza w okresie przed pandemią covid-19. Ideą geospacerów,
jak głosi maksyma przewodnika, jest "doświadczanie tego,
co inni tylko oglądają". Podczas kilkugodzinnych pieszych
spacerów staniemy więc m.in. na najwyższym punkcie nad
cieśniną Sundu (nie licząc pylonów mostu Öresund) w miejscu, gdzie nordyccy wojowie wzywali rydwany Thora przed
każdą ważną bitwą. Dotkniemy również jednych z najstarszych skał, jakie istnieją na Ziemi (ich wiek określany jest
na 2,5 miliarda lat!), podążymy ścieżką w głąb skandynawskiego Wielkiego Kanionu i sprawdzimy, czy czuć jeszcze
siarkę na wulkanicznych skałach Söderåsen. Spędzimy
tradycyjną fikę nad brzegami wulkanicznego jeziora kraterowego oraz wykąpiemy się w… legendarnej wannie księdza, tuż przed degustacją pysznego cydru jabłkowego. To
wszystko już od wiosny 2021 roku. Obalimy tym samym
mit nieciekawej, płaskiej jak stół Skanii, która do tej pory
traktowana była najczęściej tranzytowo. A zatem, wrzućmy
na luz i spotkajmy się na szlaku geospaceru!

Active tourism, combined with elements of ecological education and simple delight in the extraordinary Scandinavian landscapes, is the most appropriate form of exploring
the areas across the Baltic Sea. As a guide to Scandinavia and a certified interpreter of the Scandinavian natural
heritage, I warmly encourage you to experience this region
in such a form. Together with Unity Line, we offer to all
those who are interested unique, themed tours organized
as part of the project “Active Scandinavia.” They are a journey through the millions of years when the landscape of
Scania and the whole of Scandinavia was formed. The aim
of these tours will not be the traditional sightseeing that we
have been used to for years, especially in the times before
the Covid-19 pandemic. The idea of the geostrolls, as the
guide’s maxim says, is “to experience what others are only
watching.” So, during several hours of hiking, we will, for
example, set foot on the highest point above the Öresund
Strait (excluding the pylons of the Öresund bridge) in
a place where Nordic warriors called Thor’s chariots before
every major battle; we’ll touch some of the oldest rocks that
exist on Earth (the age of which is estimated at 2.5 billion years!); we’ll follow a trail to the Scandinavian Grand
Canyon and see whether you can still smell sulfur in the
volcanic rocks of Söderåsen; we’ll spend a traditional fika
on the banks of a volcanic crater lake and take a dip in the
legendary priest’s bathtub, just before tasting some delicious apple cider. All of this will start spring 2021. We will
bust the myth of a dull, flat Scania, which has so far been
most often treated as a place of transit. So, chill out and
meet on a geostroll!

Tomasz Duda

Olbrzymie głazy na plaży w Kullaberg według
legendy zostały przyniesione przez olbrzymów.
According to legend, the huge rocks on the
Kullaberg beach were brought by giants.
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Jednodniówka w Ystad
Day trip to Ystad

Ystad is a small port town in southern
Sweden with an excellent port connection
to Świnoujście, Poland. It is often only
a starting point for a longer journey from
Poland to Scandinavia, but the town itself
also has many attractions for tourists. It is
worth to staying there for at least one day
or starting your adventure there before
exploring Scania, Sweden or the entire
Scandinavian Peninsula.

Ystad to małe miasto portowe
w południowej Szwecji, z doskonałym
połączeniem portowym z polskim
Świnoujściem. Często stanowi tylko
punkt wyjścia w dalszej podróży
z Polski do Skandynawii, jednak samo
miasteczko również kusi turystów
wieloma atrakcjami. Warto zatrzymać się
w nim choćby na jeden dzień lub właśnie
od niego rozpocząć swoją przygodę
ze zwiedzaniem Skanii, Szwecji lub
całego Półwyspu Skandynawskiego.
Najlepszą metodą transportu jest jedna z dwóch przepraw
promowych ze Świnoujścia. Do wyboru jest wariant nocny
promem Skania, wypływający z portu o godzinie 23 oraz
drugi, dzienny promem Polonia o godzinie 13. W obu przypadkach czas podróży mogą umilić przygotowane przez
armatora atrakcje. Do dyspozycji podróżnych pozostają
także restauracja, bar, sklep wolnocłowy oraz komfortowe kajuty.
Miasto zachwyca przyjezdnych od pierwszego momentu.
Niezwykle klimatyczne, niemal bajkowe domki i uliczki zapewniają unikalną atmosferę, a bogata oferta kulturalna
i liczne zabytki gwarantują niezapomniane wrażenia każdemu, niezależnie od preferencji. Jedną z najbardziej charakterystycznych atrakcji Ystad, która dodatkowo tworzy
jego niepowtarzalny klimat, jest rozbrzmiewający w nocy
hejnał z wieży Kościoła Mariackiego - wygrywany jest co
kwadrans, od 21 do 1 w nocy. W dawnych czasach sygnał
ten grany był przez całą noc i dodawał otuchy śpiącym
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One of two ferry crossings from Świnoujście is the best
means of transportation. You can choose from the option
of traveling at night with the Skania ferry, which leaves the
port at 11 p.m., or in the daytime with the Polonia ferry at
1 p.m. In both cases, you can enjoy your travel time more
thanks to the attractions prepared by the ship’s owner.
A restaurant, bar, tax-free shop, and comfortable cabins
are also available for travelers.
The town captivates visitors from the very first moment.
Extremely picturesque, almost fairytale villas and streets
provide a unique atmosphere, while a wide range of cultural attractions and numerous monuments guarantee
an unforgettable experience for everyone, whatever their
preference. One of Ystad’s most characteristic attractions, which additionally creates its unique atmosphere,
is the bugle call played at night from St. Mary’s Church
tower, which you can hear every quarter-hour from 9 p.m.
to 1 a.m. In old times, this signal was sounded all night
long and reassured the sleeping inhabitants that the city
was being watched over by a guard. If he saw a threat, he

fot. Adobe Stock
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mieszkańcom, którzy dzięki niemu wiedzieli, że nad miastem czuwa strażnik. Jeśli wypatrzył on zagrożenie, grał
z wierzy inną melodię. Dziś o bezpieczeństwo dbają odpowiednie służby, jednak hejnał pozostał i na stałe wpisał się
w tradycję miasta.
Spacer po Ystad zacząć można z wielu punktów, w zależności
od tego co interesuje nas najbardziej. Fani kinematografii
z pewnością ucieszą się ze zwiedzania Biografteatern Scala
- najstarszego kina w Szwecji, studia nagrań oraz muzeum
filmu. Z kolei ci kochający teatr, z zachwytem odwiedzą
Ystads Teater, gdzie do dzisiaj odgrywane są przedstawienia. Na miłośników architektury czekają zabytki starego
miasta, których pochodzenie rozciąga się od średniowiecza po późny barok. Tych zaś, którzy preferują relaks na
świeżym powietrzu, uszczęśliwi wizyta w pobliskim parku
zoologicznym, gdzie zobaczyć można liczne gatunki egzotycznych zwierząt. Turystów preferujących podróże kulinarne, Ystad zachwyci licznymi restauracjami z kuchnią
z każdego zakątka świata – od lokalnej, przez fast foody,
po kuchnię azjatycką.

W Ystad znajduje się najwięcej w całej Skandynawii domów
szachulcowych - jest ich ponad 300!
Ystad has the largest number of timbered houses in all of
Scandinavia - there are over 300 of them!
played a different tune from the tower. Today the relevant
public services maintain safety, but the bugle call has remains and is part of the tradition of the city.

Główną atrakcją Ystad jest stare miasto z wąskimi alejkami
i dawnymi fasadami.
The main attraction of Ystad is the old town with its narrow
alleys and old facades.
Ystad to także nie lada gratka dla miłośników literatury,
a zwłaszcza kryminałów, gdyż to tu rozgrywa się akcja wielu powieści Henninga Mankella. Fani głównego bohatera
jego książki, komisarza Wallandera, mogą skorzystać z opcji
zwiedzania miasta z przewodnikiem, który poprowadzi ich
szlakiem miejsc znanych m.in. z „Białej Liwcy”, czy „Zapory”. Zresztą nawet jeśli jeszcze nie zna się książek Mankella,
taki tematyczny spacer bywa niezapomnianą przygodą dla
podróżnych nieobeznanych z treścią powieści.
Niezależnie od tego, czy wybierze się opcję zwiedzania miasta na własną rękę, czy w towarzystwie przewodnika, do
Ystad warto przyjechać choćby na jeden dzień.
Rynek Stortorget z ratuszem
Gamla Rĺdhuset jest centralnym
punktem miasta.
The Stortorget market with Gamla
Rådhuset town hall is the focal
point of the city.

nr 1 (84) 2021

You can start your stroll through Ystad from a number of
points, depending on what you are most interested in. Cinema fans will be pleased to see Biografteatern Scala, Sweden’s oldest cinema, recording studio, and film museum,
while theater lovers will be delighted to visit Ystads Teater,
where performances are still being played today. Fans of
architecture can see the historical monuments of the old
town, whose origins range from the Middle Ages to the late
Baroque, while those who prefer to relax in the open air
will be happy to visit the nearby zoo, where you can see
numerous exotic animals. Culinary tourists in Ystad will
be delighted with the many restaurants with cuisine from
all over the world, from local cuisine, through fast food to
Asian cuisine.
Ystad is also a real treat for the lovers of literature, especially detective novels, as it is where the plot of many
novels by Henning Mankell takes place. Fans of his book’s
main protagonist, Commissioner Wallander, can visit
the town with a guide, who will guide them through the
places known from “The White Lioness” or “Firewall.”
Even if you are not familiar with Mankell’s books yet, this
themed walk can be also an unforgettable adventure for
all travelers.
Whether you choose to explore
the town on your own or
with a guide, it is worth
coming to Ystad at least
for one day.
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Szczecińska Wenecja
i świnoujski slalom
pomiędzy wyspami
Nie trzeba wyjeżdżać na Półwysep Apeniński, by podziwiać Wenecję.
Nie potrzeba też gondoli, by na miasto patrzeć z perspektywy
wody. Wystarczy wycieczka po Pomorzu Zachodnim, które jest
poprzecinane wodnymi trasami kajakowymi.

The Szczecin Venice
and the Świnoujście
slalom between islands
You do not need to visit the Apennine Peninsula to admire
Venice. And you do not need a gondola to gaze at a city
from the water. It is enough to make a trip to Western
Pomerania, which is full of kayaking routes.

Do „środka” Międzyodrza można
się przedostać prawie wyłącznie
przez wrota nieczynnych śluz.
The "center" of Międzyodrze can be
reached almost exclusively through
the gates of closed locks.
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Pomorze Zachodnie ma najlepsze w Polsce
warunki do uprawiania turystyki kajakowej.
Dysponuje wodami rzecznymi, jeziornymi,
zalewowymi oraz morskimi.
Western Pomerania has the best conditions for
canoeing tourism in Poland. It has river, lake,
flood and sea waters.
fot. Marek Czasnojć

Wystarczy jeden rzut okiem na mapę, by dostrzec „kajakarski” potencjał tego regionu. Nitki rzek, piękne jeziora
i Zalew Szczeciński z kierunkiem na Zatokę Pomorską. Takie „suche” przeglądanie pomorskich możliwości zachęca do
tego, by wsiąść do kajaka i obrać kurs na przygodę. A jest co
zwiedzać z tej perspektywy!

Wodne przejście do XIX wieku
Zacznijmy od Szczecina i wizytówki miasta – Wałów Chrobrego. Widok na tę turystyczną dumę miasta, linię zabudowań z perspektywy Odry robi jeszcze większe wrażenie niż
z lądu. Równie ciekawie robi się, gdy popłyniemy w stronę
osiedla Pomorzany, przekraczając most Długi. Tej podróży towarzyszą odremontowane szczecińskie bulwary, które
w pewnym momencie urywają się, by ustąpić miejsca tajemniczemu widokowi zabudowań industrialnych. Od strony
miasta widzimy ul. Kolumba, miejsce nieco zapomniane
przez człowieka. Od strony wody ukazują się imponujące
budynki pofabryczne z czerwonej cegły, powstałe na przełomie XIX i XX wieku. Zarośnięte zielonymi płaszczami nieokiełznanej ludzką ręką przyrody, przenoszą nas do całkowicie innego Szczecina.

One glimpse at the map of Western Pomerania is
enough to see the region's “kayaking” potential. Rivers,
beautiful lakes, and the Szczecin Lagoon heading to the
Bay of Pomerania – this “dry” browsing of the Pomeranian
possibilities encourages you to get into the canoe and set
a course for adventure. And there is a lot to explore from
that perspective!

Water passage to the 19th century
Let’s start with Szczecin and the city’s hallmark -the
Chrobry Embankment. The view of this tourist pride of the
city, the capes from the Odra River perspective, makes an
even greater impression than from land. It gets just as interesting when you reach the neighborhood of Pomorzany,
crossing the Długi Bridge. On this journey, you will see the
renovated Szczecin boulevard, which at its end gives way
to a mysterious view of industrial buildings. From the city
side, it is Kolumba Street, a place slightly forgotten by man.
From the water side, beautiful red brick buildings reach for
the sky. The factory buildings from the turn of the 19th and
20th century, which are covered with green coats of unbridled nature, take us to a completely different Szczecin.

Trzeba zresztą przyznać, że miasto to prezentuje wiele różnych obliczy z perspektywy kajakowego dzioba. Niemalże
w każdej części, zarówno na lewym jak i prawym brzegu jest
miejsce, które będzie początkiem interesującej kajakowej podróży. Na Regalicy można zmierzyć się z ruchem „normalnych statków”, Odra pokaże centrum miasta z innej strony
(łącznie z ujęciem tajemniczej Łasztowni), wody jeziora Dąbie
przywiodą nas do wraku "betonowca" - statku z żelbetu spoczywającego na mieliźnie. Szczecin to miasto portowe, nie
brakuje więc kanału Zalewu Szczecińskiego. A skoro mowa
o Zalewie, pora powiosłować na północ, do krainy 44 wysp.

It must be noted that the city has many different faces when
seen from a kayak. At almost every part, on both the left
and right banks, there is a place that can be the start of
an interesting kayaking trip – on Regalica, you will face the
traffic of “regular ships”; the Oder will show you the downtown area from another perspective (including the mysterious Łasztownia); and the waters of Lake Dąbie will bring you
to the wreck of the "concrete ship" - a reinforced concrete
vessel aground. Szczecin is a port city, so of course there
is the Szczecin Lagoon Canal. And since we mentioned the
Lagoon, it’s time to paddle north, to the land of 44 islands.

Slalom między wyspami

Slalom between islands

To właśnie o Świnoujściu, niewielkim mieście nad cieśniną
Świną mówi się jako krainie 44 wysp. Takie położenie jest

Świnoujście, a small city on the Świna Strait, is said to be
the land of 44 islands, and this location is not merely an
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nie tylko okazją, ale wręcz obowiązkiem, by stworzyć najciekawsze atrakcje dla amatorów kajakarstwa.

opportunity, but rather an obligation, to create the most interesting attractions for amateur kayakers.

Zacznijmy od ziemi, po której stąpali najsilniejsi z najsilniejszych. Wolin, znany z mitycznej osady wikingów, swoją
sławę zawdzięcza wyjątkowemu skansenowi. Warto jednak
zmienić perspektywę. Amatorom sportów wodnych wyspa
ta może zapewnić niezwykły spływ kajakowy, nawet z nutą
ekstremalnych wrażeń. Szlak wokół wyspy Wolin ma 60 km
i jak przyznają specjaliści - to idealny wybór na 5-dniowy
spływ. Wodna perspektywa, bez cienia wątpliwości, może
równać się z urokami lądu. Płynąc, mijamy rezerwat Wolińskiego Parku Narodowego – tutaj możemy podziwiać dzikie
bukowe wzgórza i surowe, wysokie skarpy. 60 km to wystarczający dystans, by naszym oczom ukazał się krajobrazowy przekrój Pomorza Zachodniego. Na brzegach znajdują się
pagórki, lasy, łąki, pola i wzgórza. Nurt prowadzi nas cieśniną, rozlewiskiem, wąskimi przesmykami i zalewami. Swój
finał trasa ma w Dziwnowie, ale amatorzy mocnych wodnych wrażeń mogą go przedłużyć o kolejne 40 kilometrów,
decydując się na kajakarstwo morskie. Ten nie najłatwiejszy
odcinek prowadzi z Dziwnowa do Świnoujścia.

Let’s start with the land walked by the strongest: Wolin,
our mythic Viking village. So far, Wolin’s fame has been
due to its unique open-air museum, but it is worth changing this perspective, as water sports enthusiasts visiting
this island can experience a real kayaking trip, even with
a hint of extremes. The route around the island of Wolin
is 60 km long, and as the specialists say, it is the perfect
choice for a 5-day trip. The views from the water are surely
as attractive as the charms of the land; while kayaking
you can see the Woliński National Park, where you can
admire the wild beech hills and the stark, tall banks. 60
km is enough to observe a cross-section of the landscape
of Western Pomerania. On the banks there are hills, forests, meadows, and fields. The stream carries us along the
strait, backwaters, narrow passages, and lagoons. This
route ends in Dziwnów, but water adventure enthusiasts
can extend it for another 40 kilometers by choosing a sea
kayak. This section, leading from Dziwnów to Świnoujście,
is not an easy route.

„44” w otoczeniu wyjątkowej
fauny i flory

“44” in the surroundings of unique
fauna and flora

Gdy już znajdziemy się w Świnoujściu, możemy skusić się
właśnie na szlak kajakowy „44” . Tutaj dystans jest o połowę krótszy – 30 km. Tak jak w przypadku trasy wokół wyspy Wolin, zaczynamy w ośrodku wypoczynkowo – wędkarskim w Karsiborze. Szlak prowadzi nas przez spokojne wody
Zatoki Mulnik, nurtem Młyńskiej Toni. Mijamy Karsiborską Kępę i wał przeciwpowodziowy. W oddali, na lądzie zobaczymy wieżę obserwacyjną dla ornitologów. Warto w tym
miejscu dodać, że wodna perspektywa sprzyja obserwacjom
przyrody. Jesteśmy przecież w najpiękniejszym towarzystwie Wolińskiego Parku Narodowego. Warto więc podnieść
wzrok z tafli wody i spojrzeć w niebo, by poszukać orła bielika - symbolu parku. Ten drapieżnik, którego rozpiętość
skrzydeł ma 2,5 metra, krąży często nad jeziorem Wicko
czy w okolicach Przytoru. Fauna wysp jest niezwykle zróżnicowana i nie brakuje tu przedstawicieli rzadkich, ptasich
gatunków. To właśnie w tej okolicy przebiega główny szlak
przelotu ptaków wzdłuż wybrzeża Bałtyku – specjaliści naliczyli ponad 230 gatunków.

When we reach the point of Świnoujście, we might decide
to take kayaking route 44. Here the distance halved – 30
km. As with the route around the island of Wolin, we are
starting in the leisure and fishing center in Karsibór. The
route leads us through the calm waters of Mulnik Bay and
Młyńska Toń; we pass Karsiborska Kępa and the levee.
In the distance, on land, we can see an observation tower
for ornithologists. It is worth adding here that observing
nature from the water is easy. After all, we are in the beautiful Woliński National Park. So it is a good idea to raise
your eyes from the water’s surface and look at the sky in
search of the white-tailed eagle, the symbol of the park.
This predator, whose wingspan has 2.5 meters, sometimes
flies over Lake Wicko or in the area of Przytor. This is not
the only winged friend – the island fauna is extremely diverse and there is no shortage of rare species. In this area
the main bird route runs along the Baltic coast – specialists have counted more than 230 bird species.

Nie trzeba więcej dodawać, namawiać, przekonywać. Wystarczy tej teorii. Gdy tylko nadarzy się okazja, łapcie wiosła
w garść i płyńcie z nurtem zachodniopomorskiej przygody!

So, what more needs to be said to persuade or encourage
you? Enough talking! Whenever you have the opportunity,
grab your paddles and go with the flow of the West Pomeranian adventure!

fot. Ryszard Filipowicz
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Zapominalstwo zdarza się
nawet najlepszym. Istnieje jednak
osoba, która za sprawą pośpiechu
i roztargnienia dała początek wielkiej
rewolucji w świecie fitnessu.

We all forget things sometimes.
However, there is a person who, in his
haste and absent-mindedness, has
given rise to a great revolution in the
fitness world.

Był 1998 rok, kiedy to kolumbijski instruktor aerobiku, po
dotarciu do klubu, zorientował się, że jego torba jest lżejsza niż zazwyczaj. W środku brakowało kaset z ulubioną
muzyką do prowadzenia zajęć. Alberto Beto Perez, zachowując zimną krew, wrócił się do auta, wyjął z głębi schowka stare kasety z rytmami latino i postanowił poprowadzić
do nich trening. W latach 90. salsa, cha-cha czy merengue
były dość niekonwencjonalną muzyką na zajęciach aerobiku, nawet w Kolumbii. Gdy zabrzmiał pierwszy utwór,
16-letni instruktor dał się ponieść własnej improwizacji,
tworząc prostą choreografię, opartą na ruchach typowych
dla tańców latynowskich. Cała sala była zachwycona, co
przekonało Pereza do zmiany formatu swoich zajęć, na
które z miesiąca na miesiąc przybywały tłumy. Tak powstała zumba, która dziś jest jedną z najbardziej popularnych form aktywności – uprawia ją 15 milionów osób na
całym świecie.

The year was 1998 – a Colombian aerobics instructor, after
arriving at the club, realized that his bag was lighter than
usual. It was missing the tapes with his favorite music which
he would use in the class. Alberto Beto Perez, keeping a cool
head, returned to his car, took some old tapes with Latino
rhythms from the glove compartment, and decided to lead
a class with them. In the 1990s, salsa, cha cha, and merengue were quite unconventional musical choices in aerobic
classes, even in Colombia. When the first song started, the
16-year-old instructor got carried away with his improvisation, creating a simple choreography based on movements
typical of Latin dances. Everybody in the room was delighted, which convinced Perez to change the form of his classes,
which month by month were attended by larger and larger
crowds. These were the beginnings of zumba, which today is
one of the most popular forms of sports activity – 15 million
people worldwide do it.

Korzyści dla zdrowia i sylwetki

Health and body toning benefits

Zajęcia z zumby to prawdziwa "mieszanka wybuchowa",
złożona z prostych i powtarzalnych kroków tanecznych
oraz intensywnych ćwiczeń fitness. Oprócz rytmów latino, na treningu wplatane są akcenty hip-hopu, dancehall’u czy bollywood’u. Towarzysząca zumbie eksplozja
pozytywnej energii i radości skutecznie odciąga myśli od
ciężkiego wysiłku i całkowicie mokrej koszulki. Pomijając
zbawienny wpływ na samopoczucie, za trening podziękują mięśnie, układ krążenia oraz sylwetka. Ruchy taneczne
skutecznie spalają tkankę tłuszczową i poprawiają koordynację, zaś elementy zaczerpnięte z fitnessu – wzmacniają i wysmuklają ciało. Podczas godziny zumby można spalić od 500 do aż 1000 kalorii!

The zumba classes are a real explosive mixture, combining simple, repeatable dance moves with intense fitness exercises. In addition to Latino rhythms, hip-hop, dancehall,
and Bollywood accents are added to classes. The explosion
of positive energy and joy that accompanies a zumba class
effectively takes your mind off of the hard work and your
completely wet T-shirt. Apart from the beneficial impact on
your well-being, your muscles, cardiovascular system and
figure will thank you for the workout. Dance movements
burn away fatty tissue and improve coordination, while elements derived from fitness make the body stronger and
more slender. During a one-hour Zumba class you can burn
from 500 up to even 1000 calories!

Zumba nie lubi wymówek

Zumba doesn’t like excuses

Myślisz, że posiadasz dwie lewe nogi do tańca? To również zajęcia dla Ciebie! Podczas treningu nie są wymagane
umiejętności taneczne. Wystarczy "wyłączyć" głowę, dać
się ponieść luźnej atmosferze i powtarzać ruchy pokazywane przez instruktora. Za pierwszym razem nogi mogą
lekko się plątać, jednak po kilku treningach można już
śmiało wkraczać na taneczny parkiet. Zumba nie jest zarezerwowana wyłącznie dla kobiet. Panowie, ruch i dobra
zabawa jest dostępna dla każdej płci! Zumbę pokochają
także dzieci i młodzież oraz… seniorzy. Aby zacząć, nie
trzeba posiadać mięśni ze stali ani dobrej kondycji - one
przyjdą z czasem.

Do you have two left feet for dancing? It’s also a class for
you! No dance skills are required during zumba. Just switch
your mind “off,” let yourself be carried away by the relaxed
atmosphere, and repeat the movements modeled by your instructor. The first time, you may be slightly confused, but
after a few workouts, you’ll be ready to step out on the dance
floor. Zumba it’s not reserved only exclusively for women.
Gentlemen, movement and fun are available for any gender.
Also children, young people and even seniors will love zumba. To get started, you don’t need to havemuscles made of
steel or lots of stamina – those will appear in time.

Sport i podróże – połączenie idealne

Sports and travel – the perfect
combination

Zumbę można trenować wszędzie – w klubie, domu,
a nawet… na środku Bałtyku. Wycieczka „Zumba na
fali” wychodzi naprzeciw wszystkim spragnionym aktywności i pozytywnej energii. Maraton zumby na pokładzie statku, prowadzony przez ogromną pasjonatkę
oraz spacer po urokliwym Ystad poprawią samopoczucie
i „naładują baterie” na długie tygodnie. O pyszne i zdrowe kalorie zadbają z kolei doświadczeni szefowie kuchni
promu Polonia.

You can train zumba anywhere – in a club, at home or even
in the middle of the Baltic. The “Zumba on the Wave” tour
meets the needs of all those seeking activity and positive
energy. The marathon of zumba on board the ship, led by
a huge enthusiast, and a walk through the charming town
of Ystad will improve your well-being and “recharge your
batteries” for many weeks to come. The experienced chefs of
the Polonia ferry will in turn take care of some delicious and
healthy calories.
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Jasne punkty widziane z morza –
latarnie morskie
Bright points seen from the sea
– lighthouses

Podróże statkiem uchodzą dziś za
jeden z najbezpieczniejszych środków
transportu. Dzieje się tak dzięki ciągłemu
rozwijaniu systemów nawigacyjnych,
dbałości o stan techniczny statków
oraz ciągłej gotowości nadmorskich
służb ratunkowych. Od lat marynarzy
bezpiecznie kieruje do domu coś
jeszcze – światło latarni morskich.

Travelling by ship today is
considered to be one of the safest
means of transport. This is due to the
continuous development of navigation
systems, the care and safety of ships,
and the continuing readiness of the
coastal emergency services. For years
now, seafarers have been safely guided
to their homes by something more – the
light of lighthouses.

HELSINGBORG
SILLNÄS/HÄLLEVIK
MALMÖ MOLE/INRE HAMN
FALSTERBO
TRELLEBORG/
GAMLE HAMN

YSTAD/MOLEN

STENSHUVUD
SIMRISHAMN

SANDHAMMAREN
SMYGEHUK

JAROSŁAWIEC
NIECHORZE
ŚWINOUJŚCIE

GĄSKI

KOŁOBRZEG
KIKUT

DARŁOWO

Dawniej, na śmiałków, którzy ośmielili się rzucić wyzwanie
morzu czyhały liczne niebezpieczeństwa. Wtedy to każda,
nawet niewielka pomoc decydowała o losie całej załogi. Taką
nieocenioną pomocą były latarnie morskie, które wskazywały bezpieczną drogę przez burzliwe akweny i zdradliwe
cieśniny. Nawet dziś, mimo technologicznego postępu oraz
dzięki użyciu najnowszych zdobyczy nauki, proste światło
latarni morskiej pomaga w nawigacji i niesie nadzieję na
bezpieczne dotarcie do celu. I choć czasy świetności latarnie mają dawno za sobą, wciąż potrafią zachwycać. Coraz
częściej są udostępnione do zwiedzania, przyciągając masy
spragnionych atrakcji turystów.

In the past, the daredevils who dared to challenge the sea
faced many dangers. At that time, every bit helped to secure
the fate of the whole crew. Such invaluable assistance was
provided by lighthouses, which showed a safe way through
turbulent waters and treacherous straits. Even today, despite technological progress and the use of the latest scientific advances, a simple light from a lighthouse helps in navigation and brings hope of reaching the destination safely. And
although the times of splendorous lighthouses passed long
ago, they can still be enchanting and are very often open
to visitors, attracting crowds of tourists seeking attractions.

Warte odwiedzenia i ciekawe latarnie morskie znaleźć można po obu stronach Bałtyku. Dzięki małemu oddaleniu od
siebie, można zwiedzić je w ciągu jednego weekendu. Na Pomorzu Zachodnim znajduje się 7 latarni morskich. Każda
z nich jest niezwykła i różni się od pozostałych. Najdalej na
wschód odwiedzić można latarnię w Jarosławcu. Zbudowana na planie koła zachwyca ozdobnymi gzymsami oddzielającymi kolejne kondygnacje. Latarnia morska Darłowo, która stoi tuż przy ujściu rzeki Wieprzy została udostępniona
do zwiedzania dopiero 21 lat temu. Posiada unowocześniony
mechanizm świetlny, który zapewnia ciągłość światła nawet
wówczas, gdy nastąpi awaria prądu. Na latarnię w Gąskach
prowadzi 190 granitowych i krętych schodów. U jej podnóża znajduje się udostępniony do zwiedzania dom latarnika.
Z pobliskiej latarni w Kołobrzegu rozciąga się piękny widok
na port handlowy oraz wojenny. Warto odwiedzić ją także
dla odbywających się tam wystaw tematycznych, poświęconych sztuce, fotografii i geologii. Nieco dalej, w Niechorzu,
podziwiać można scenę walki człowieka z morzem. Potężny
betonowy falochron broni latarni przed niszczycielską siłą
morza, które w tym regionie bardzo zuchwale zabiera coraz to nowe kawałki lądu. Ze szczytu latarni w Niechorzu,
na którą prowadzi 210 krętych schodów, można podziwiać
piękno polskiego wybrzeża. Nieco dalej na zachód, w zupełnie innej scenerii, stoi latarnia w Świnoujściu, która dzierży
miano najwyższej w Polsce i jednej z najwyższych w Europie. Ma ona aż 65 metrów. Jednak latarnie wcale nie muszą
być bardzo wysokie, żeby spełniać swoje zadanie. Świadczy o tym latarnia Kikut, którą można znaleźć w Wolińskim
Parku Narodowym. Światło zaledwie osiemnastometrowej
latarni widać z oddali, gdyż położona jest ona na wzgórzu.

You can find attractive and interesting lighthouses on both
sides of the Baltic Sea, and their proximity makes it possible to visit many of them in one weekend. There are seven
lighthouses in Western Pomerania. Each of them is extraordinary and each is different from the others. The easternmost lighthouse open to visitors is in Jarosławiec. It is circular and has astonishing decorative cornices to separate
the floors. The Darłowo Lighthouse, which is located right
by the mouth of the Wieprza, was only made available to
visitors 21 years ago. It has a modernised light mechanism
that ensures continuity of light even when there is a power
failure. The Gąski Lighthouse can be accessed by climbing
190 steps up a spiral staircase. At its foot, there is a lighthouse keepers’ house that is open to visitors. From the nearby lighthouse in Kołobrzeg, you can enjoy a beautiful view
of a commercial and naval port. It is also worth visiting due
to its exhibitions devoted to art, photography, and geology.
A little further, in Niechorze, you can admire a scene of the
battle between humans and the sea. A powerful concrete
breakwater protects the lighthouse against the destructive
power of the sea, which is very audaciously claiming more
and more land in the region. The beauty of the Polish coast
can be admired from the top of the Niechorze Lighthouse,
which can be accessed by climbing the 210 steps of a winding staircase. A little further west, in a completely different
setting, you can visit the lighthouse in Świnoujście, which
is the tallest in Poland and one of the tallest in Europe. It is
65 metres tall. However, lighthouses do not need to be very
tall to fulfil their task. This is demonstrated by the Kikut
Lighthouse, which can be found in Woliński National Park.
The lighthouse is only 18 metres tall, but its light can be
seen from a distance, as it is located on a hill.

Nie inaczej ma się sprawa po stronie szwedzkiej, gdzie w samym tylko Ystad możemy znaleźć aż trzy latarnie morskie!
Jedna z nich jest doskonale widoczna podczas wpływania
do portu - szczupła, biało-czerwona wieża wita wpływające
promy, zaś dalsze dwie kilkumetrowe latarnie strzegą wejścia do portu na końcach falochronów. Poza samym Ystad
także znajdują się latarnie warte odwiedzenia. Udając się
na wschód odnajdziemy latarnię-hostel Smygehuk oraz kolejną starą portową latarnię Trelleborg. Kierując się na zachód, można zwiedzić najdalej wysuniętą na południe latarnię morską w Szwecji. Oprócz żelaznej konstrukcji latarni
w Sandhammaren można zobaczyć także pełną wydm, najpiękniejszą plażę w tym kraju. Nieco dalej na północ, znajdziemy smukłą, białą wieżę latarni w Simrishamn, wyznaczającej wschodni skraj Skanii. Choć latarnie te wydają się
być odmienne od tych po drugiej stronie Bałtyku, nie można odmówić im uroku. Pomimo, iż często nie są udostępnione do zwiedzania, warto je zobaczyć.

The situation is no different on the Swedish side, where
you can find three lighthouses in Ystad alone! One of them
is clearly visible when entering the port – a slim, red-andwhite tower welcomes the ferries calling at the port, while
two other metres-tall lighthouses guard the entrance to the
port at the ends of the breakwaters. There are also lighthouses worth visiting outside of Ystad. Going east, you will
find the Smygehuk Lighthouse and hostel, and another old
port lighthouse in Trelleborg. Heading west, you can visit
the southernmost lighthouse in Sweden. In addition to the
iron construction of the lighthouse in Sandhammaren, you
can also see the most beautiful beach in the country and its
dunes. A little further north, you will find a slender, white
lighthouse in Simrishamn, which is at the eastern edge of
Scania. These lighthouses seem to be different from the
ones on the other side of the Baltic, and their charm is undeniable. Although they are often not open to visitors, they
are worth seeing.

Niezależnie od swojego położenia, latarnie morskie mają
w sobie coś magicznego, co przyciąga do nich zwiedzających. Dziś to już nie tylko punkty orientacyjne żeglugi, ale
także ważne elementy krajobrazu na stałe wpisane w pejzaż. Mnogość ich form, rozmiarów oraz konstrukcji sprawia, że nie ma dwóch identycznych latarni.

Regardless of their location, there is something magical
about lighthouses which attracts visitors to them. Today,
they are not only navigational aids, but also important
landscape elements inseparably embedded in the view. The
multitude of their forms, sizes, and structures means that
there are no two identical lighthouses.

fot. Adobe Stock
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Otwórz oczy dziecka
na podróże
Open your child’s eyes to travel

Kiedy zagląda się na fora podróżnicze
widać powtarzające się często pytanie
„Jak podróżować z dzieckiem?”. Da się to
zorganizować? Przecież dziecko równa się
milion dodatkowych rzeczy do spakowania,
specjalna dieta, marudzenie w podróży.
Często również maluchy nie są upragnionymi
towarzyszami podróży osób, z którymi
idzie nam siedzieć w jednym przedziale, na
pokładzie statku czy samolotu. Czy więc
dziecko oznacza koniec (przynajmniej na
jakiś czas) eksplorowania świata? Ależ skąd!
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When looking at travel forums, there's
a recurring question, ‘How do we travel
with kids?’ Is it possible to do this? After
all, a child means a million extra items to
pack, a special diet, and complaining on
the way. Little ones are also often not the
most desirable travelling companions for
people with whom we happen to be in one
compartment, on board a ship, or aircraft.
So does a child mean the end (at least for
some time) of exploring the world? Not in
the least!
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Podróżowanie rozbudza w dzieciach ciekawość świata.
Kuba (na zdjęciu 2 lata) z tatą na Sri Lance podziwiają
las bambusowy.
Traveling makes kids curious about the world. Kuba
(2 years old in the photo) with his dad in Sri Lanka
admiring a bamboo forest
Podróż promem i podziwianie morza jest dla wielu
dzieci ogromną frajdą.
Traveling by ferry and admiring the sea is great fun for
many children.
Przy planowaniu podróży z dziećmi najlepiej unikać
terenów niebezpiecznych oraz zbyt długich tras i zbyt
wielu przesiadek.
When planning a trip with children, it is best to avoid
dangerous areas and avoid too long routes and too
many stopovers.

Luckily, there are people who want to instil a passion for
travelling the world in their kids from an early age and are
doing it well! In addition, they are happy to share their experience with parents who are terrified by the idea of their
first family trip.

The more, the merrier

Na szczęście są ludzie, którzy już od najmłodszych lat pragną zaszczepić w swoich milusińskich pasję do zwiedzania świata i robią to dobrze! Dodatkowo chętnie dzielą się
swoimi doświadczeniami z przerażonymi wizją pierwszych
wyjazdów rodzicami.

Im nas więcej tym weselej
- Dla mnie nie było różnicy, czy podróżuję sama czy
z dzieckiem. Do wyjazdów z synem musiałam się jedynie
lepiej przygotować logistycznie – wspomina Pani Andrzela,
która z synem Tomkiem zaczęła podróżować, gdy ten skończył miesiąc. – Pierwsze wyjazdy najlepiej jest organizować
blisko, w granicach Polski, potem Unii Europejskiej. Jeśli
ktoś boi się robić to na własną rękę, może skorzystać z gotowych ofert biur podróży – radzi innym rodzicom. Mama
małego podróżnika przyznaje, że teraz wyjazdy z dziećmi
są dużo łatwiejsze niż kiedyś, a to dlatego, że niemal wszędzie można kupić pampersy, jedzenie dla maluchów czy
potrzebne leki. Tym samym odpowiada na obawy wielu rodziców o wielkość bagażu. – W krajach rozwiniętych bagaż można ograniczyć praktycznie do minimum, ponieważ
ceny na miejscu są zbliżone do tych, które mamy w Polsce.
Tomek zwiedził już z mamą Chorwację, Bułgarię, Maroko, Izrael, Japonię, kraje Skandynawskie. – Mój syn dzięki podróżom uczy się ciekawości świata. Jestem nauczycielką geografii i dużo opowiadam synowi o miejscach,
do których się wybieramy. Oboje lubimy przyrodę, chodzenie po górach, więc nasze wyjazdy są bardzo aktywne
– przyznaje.
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‘For me, it made no difference whether I travelled alone or
with my child. I only had to prepare better when travelling with my son,’ said Andrzej, who began travelling with
Tomek when he was one month old. ‘It’s best to plan your
first journeys nearby, in Poland, then in the European Union. If you’re afraid to do it on your own, you can take
advantage of the offers of travel agencies,’ he advises other
parents. The little traveller’s mum says that now it is much
easier to travel with kids than ever before because you can
buy nappies, baby food, and the medications you need almost anywhere. She addresses the concerns of many parents about the size of their luggage. ‘In developed countries, baggage can be kept to a minimum, as the prices at
your destination are similar to those we have in Poland.’
Tomek has already accompanied his mum to Croatia,
Bulgaria, Morocco, Israel, Japan, and the Scandinavian
countries. ‘Thanks to travelling, my son is learning to be
curious about the world. I’m a geography teacher, and I tell
my son a lot about the places we’re going to visit. We both
like nature and hiking in the mountains, so our trips are
very active,’ she admits.
Andrzela also has a few tips for those who are planning
a holiday with their little one. ‘To feel safer, you could go
to a paediatrician with your child before your trip to tell
them where you’re going. It’s also worth having an EHIC
with you. If you travel by car, remember that little ones
need more breaks and stops. For an older child, you can
prepare some activities for the long journey from one place
to another, because there will surely be plenty of attractions at your destination,’ she says.
Agnieszka shares this view. In her traveling crew, there are
four people: Kuba (8), Jacek (3), her, and her husband—
Norbert. Sometimes even nan can be persuaded to go on
a trip with them. ‘We pack two large backpacks for trips
with our kids; often, they are excursions that last more
than two weeks. All we need is a few sets of clothes, 
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Pani Andrzela ma też kilka rad dla osób, które dopiero
planują wakacje z pociechą. – Żeby czuć się bezpieczniej,
można przed wyjazdem pójść z dzieckiem do pediatry, powiedzieć gdzie się wybieramy. Warto też mieć przy sobie
kartę EKUZ. Jeśli w podróż jedziemy samochodem, dobrze
pamiętać, że maluchy potrzebują więcej przerw i postojów. Dla starszego dziecka można przygotować zajęcie na
czas dłużącej się podróży, bo na miejscu, atrakcje same się
znajdą – zapewnia.
Tego samego zdania jest Agnieszka. W jej podróżniczej załodze są 4 osoby – Kuba (8 lat), Jacek (3 lata) ona i mąż
Norbert. Czasem na wyprawy z nimi daje się namówić nawet babcia. – Na wyjazdy z dziećmi pakujemy się w 2 duże
plecaki, a często są to wyprawy, które trwają dłużej niż
dwa tygodnie. Wszystko co jest nam potrzebne, to kilka
kompletów ubrań, buty, podstawowe środki higieny, 3 zabawki dla każdego dziecka i … balony! – opowiada. – Balony to takie nasze narzędzie to nawiązywania kontaktu
z innymi dziećmi, są lekkie, zajmują mało miejsca, a mogą
być świetną zabawką.
Rady Agnieszki dla rodzin podróżujących z dziećmi? –
Przede wszystkim trzeba zadać sobie pytanie co lubimy robić i od tego zacząć planowanie wyjazdów. Z dziećmi nie da
się zwiedzać w tym samym tempie co bez nich, trzeba też
uświadomić sobie, że maluchy to nasi towarzysze podróży, którzy mają swoje potrzeby – podkreśla. Dzięki zastosowaniu się do tych prostych zasad udało im się zwiedzić
z dziećmi wiele krajów europejskich, a także Tajlandię,
Laos, Maroko, Wietnam, Borneo, Jawę, Malezję, Singapur,
Australię i Peru.

Czym skorupka za młodu nasiąknie….
Kinga, podróżniczka z krwi i kości, autorka bloga Gadulec, dzieci jeszcze nie ma, ale chętnie opowiada o swoich
doświadczeniach, zapamiętanych od tej drugiej strony. –
Rodzice wyrobili mi pierwszy paszport gdy miałam sześć
miesięcy. Zawsze chętnie podróżowali i postanowili, że pojawienie się dziecka niczego w ich życiu nie zmieni. Tak
też się stało. Zaczęliśmy od wyjazdów samochodem tam,
gdzie dało się nim dojechać. Zwiedziliśmy wspólnie wiele, niemal całą Europę – opowiada. – Każdy z naszej trójki
Kinga z rodzicami podczas wyprawy po Pieninach.
Kinga with her parents on a trip to the Pieniny, Poland

Dla Agnieszki nie ma rzeczy niemożliwych. Dziecko można
nakarmić i uśpić wszędzie. Karmienie malucha na Korsyce.
For Agnieszka nothing is impossible. You can feed and put
your child to sleep anywhere. Feeding a baby in Corsica.

shoes, basic personal care products, three toys for every
kid, and … balloons!’ she says. ‘Balloons are our way of
making contact with other children; they’re light, take up
little space, and can be a great toy.’
Tips from Agnieszka for families travelling with children?
‘First of all, you have to ask yourself, “What do we like
to do?” and let that be your starting point for planning
your trips. You can’t go sightseeing with kids at the same
pace as without them. You also need to realise that little ones are your travel companions and they have their
own needs,’ she stresses. By applying these simple rules,
they’ve managed to take their kids to many European
countries as well as Thailand, Laos, Morocco, Vietnam,
Borneo, Java, Malaysia, Singapore, Australia, and Peru.

As the twig is bent, so grows the tree
Kinga, a born traveller, the author of the blog ‘Gadulec’,
who does not yet have children but is happy to talk about
her experiences from the other side. ‘My parents applied
for my first passport when I was six months old. They
have always loved travelling and decided that when they
had a child, nothing in their lives would change. And so it
happened. We started by driving wherever it was possible
to get by car. We have visited together a lot, almost all of
Europe,’ she says. ‘Each of us had their own needs, so on
such European journeys, we learnt how to reconcile them,
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miał swoje potrzeby, więc na takich europejskich wyjazdach uczyliśmy się jak je ze sobą pogodzić, jak planować
czas i atrakcje, żeby każdy był z podróży zadowolony.
W końcu znaleźli sposób na siebie i zaczęli wyjeżdżać nieco dalej. Rodzice małymi krokami przekonywali ją do tego,
że podróżowanie jest fajne. – Jako mała dziewczynka poznawałam innych ludzi, widziałam jak żyją, jak inna od
naszej jest ich kultura. Podróże kształcą i wcale nie jest
to frazes. My najczęściej jeździliśmy na własną rękę, co
oznacza, że na miejscu wszystko załatwialiśmy sami. Nocowaliśmy w kwaterach prywatnych lub na kempingach i
to była prawdziwa szkoła życia – podkreśla podróżniczka.
Poza wyjazdami zagranicznymi, Kinga co roku jeździła z
tatą na wyjazdy ojców z dziećmi, nazywane „Tatowiskami”. – To piękny czas! Co roku, od 6 do 13 roku życia, tata
i jego koledzy jeździli z nami (dziećmi) w inny zakątek Polski. Zawsze nocowaliśmy pod namiotami, sami gotowaliśmy, organizowaliśmy sobie różne atrakcje sportowe. To
była prawdziwa lekcja samodzielności i odpowiedzialności
– wspomina. Dziś, dorosła już Kinga ma za sobą wyjazdy do Meksyku, Panamy, Kanady, kilkumiesięczne pobyty
w Azji, pracę i zwiedzanie Skandynawii (w Szwecji razem
z ówczesnym chłopakiem malowali letni domek pewnego Norwega). – Zdecydowanie jestem przykładem tego, że
czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci
– śmieje się Kinga. – To dzięki otwartości i trochę też odwadze moich rodziców pokochałam podróżować i teraz nie
wyobrażam sobie bez tego życia!

how to plan our time and the attractions so that everyone
was happy with the trip.’
In the end, they found a way to deal with each other and
started going a little further. Her parents convinced her
in small steps that travelling is fun. ‘As a little girl, I met
other people, I saw how they live, how their culture is different from ours. Travel broadens the mind, and it’s not
a cliché. We usually travelled on our own, that is to say,
we organised everything ourselves at our destination. We
spent nights in private accommodation and at campsites,
and it was a real eye-opener,’ the traveller emphasised.
Apart from travelling abroad, Kinga went every year with
her father on trips for fathers and their children, called
‘Tatowiska’. ‘It’s a beautiful time! Every year, from when
I was 6 to 13 years old, Dad and his friends would travel
with us children to another place in Poland. We always
spent the night in tents; we cooked, we played a variety of
sporting activities. That was a real lesson in self-reliance
and responsibility,’ she says. Kinga, who is now an adult,
has already been to Mexico, Panama, and Canada, stayed
for several months in Asia, and worked in and explored
Scandinavia (in Sweden, together with her then boyfriend,
they repainted a summer house for a Norwegian). ‘I am
definitely proof that as the twig is bent, so grows the tree,’
laughed Kinga. ‘It’s because of my parents’ openness and
also some courage that I have grown to love travelling, and
now I can’t imagine life without it!’

Wszyscy zgodnie przyznają, że najważniejsze
w podróżowaniu z dziećmi jest to, że można spędzić czas
razem.
Everyone agrees that the most important aspect of travelling
with children is that you can spend time together.
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Szwedzka twierdza Szczecin
Swedish fortress in Szczecin

Pruski, polski, francuski,
a także szwedzki – dzieje Szczecina
na przełomie kilkuset lat były burzliwe
i niezwykle skomplikowane. Każdy
okres panowania kolejnego mocarstwa
miał znaczący wpływ na rozwój
miasta i jego dzisiejszy kształt.

A Prussian, Polish, French, and
Swedish city – the history of Szczecin over
several hundred years was a turbulent and
incredibly complicated one. Each reign of
subsequent superpowers had a significant
impact on the development of the city and
the way it looks today.

Dziś oko turysty może podziwiać otwarty, rozległy widok
z Wałów Chrobrego, zwiedzający mogą przechadzać się
parkiem Kasprowicza, prześledzić gotycki szlak, czy poznać willowe zabudowania z XIX wieku. Nim jednak to
portowe miasto otworzyło się na świat, musiało przejść
przeobrażenie z militarnej twierdzy, której usystematyzowaną budowę rozpoczęły rządy króla Gustawa II Adolfa.
W wyobrażeniu szwedzkiego władcy, Szczecin miał się stać
silną fortecą i wojenną bazą dla szwedzkich wojsk.

Today, tourists can admire an open, panoramic view from
the Chrobry Embankment, stroll through the Kasprowich
Park, follow the Gothic Route, or discover the 19th-century villas. However, before this port city opened up to the
world, it had to be transformed from a military fortress
whose systematic construction was initiated by King Gustav II Adolf. As the Swedish ruler envisioned, Szczecin was
supposed to become a strong fortress and military base
for the Swedish army.

80 lat Szwedów w Szczecinie

80 years of Swedes in Szczecin

Gdy w 1630 roku do miasta wchodzą odziały szwedzkie
Europa jest niemal w połowie tzw. wojny trzydziestoletniej – konfliktu, na który Szczecin nie był przygotowany.
Jeszcze przed przystąpieniem Szwedów do wojny zostaje
podpisany obronny sojusz pomiędzy Szwecją i księstwem
zachodniopomorskim. To dało początek ponad 80-letniej
historii szwedzkiego Szczecina i znaczących zmian w architekturze miasta.

When the Swedish troops enter the city in 1630, Europe
was almost half-way through the Thirty Years’ War –
a conflict for which Szczecin was not prepared. Even before Sweden joined the war, a defence alliance between
Sweden and the Duchy of Western Pomerania was signed:
this was the beginning of more than 80 years of history
of Swedish Szczecin and significant changes in the city’s
architecture.

Gustaw II Adolf, plan szczecińskiej, nowoczesnej fortyfikacji postanowił wybudować w zgodzie z zasadami szkoły staroholenderskiej. Projekt umocnień obronnych został
stworzony przez Dawida Portiusa i Fransa de Traytorrensa
– inżynierów, którzy wówczas byli na służbie szwedzkiego
korpusu inżynieryjnego.

Gustav II Adolf decided to build the modern fortification
in Szczecin in accordance with the principles of the old
Dutch school. The design for the defensive fortifications
was developed by David Portius and Frans de Traytorrens
– engineers who belonged to the Swedish Corps of Engineers at the time.

30

Baltic Panorama

nr 1 (84) 2021

Charakterystyczne mury

Characteristic walls

Projekt zakładał połączenie średniowiecznych umocnień, na które składały się mury, bramy, fosy czy baszty
z nowymi fortyfikacjami. Całość tworzyła ciąg powiązanych ze sobą obwarowań. Wówczas powstał najsłynniejszy, znany ze szkiców, zarys murów obronnych z wysuniętymi bastionami. Poza połączonymi szańcami powstał
także bastion gwiaździsty, który był położony przy drodze prowadzącej do Berlina. Szwedzi również wybudowali fortyfikacje Łasztowni oraz fort na Kępie Parnickiej.
Budowa umocnień była realizowana w dwóch etapach –
w latach 1630 – 1659 oraz 1659 – 1713. Pierwszy etap
fortyfikacji powstał zgodnie z zamysłem po przejęciu miasta. Kolejny realizowany od 1659 roku, to wynik oblężeń
miasta. Umocnienia były wówczas często poddawane
atakom - najbardziej dotklliwie w 1659, 1677 oraz 1713.
Duże zniszczenia doprowadziły do upadku gospodarczego i przestrzennego miasta. Szwedzi tworząc zamkniętą
twierdzę Szczecin, ograniczyli obszar miasta do ok. 54
ha na lewym brzegu Odry i 10 ha na terenie Łasztowni.

The project involved a combination of medieval defences –
which consisted of walls, gates, moats, and fortified towers – with new fortifications, so that the whole would form
a chain of interlinked entrenchments. At that time, the most
famous outline of defensive walls with bastions –known only
from sketches – was created. In addition to the interlinking
ramparts, a star-shaped bastion was also built on the road
leading to Berlin. The Swedes also put up fortifications in
Łasztownia and a fort in Kępa Parnicka. The construction
was carried out in two stages, from 1630 to 1659 and from
1659 to 1713. The first stage was created as planned after
the conquest of the city. The next stage, begun in 1659, was
due to the sieges of the city, as the strength of fortifications
was often tested during this difficult time in Europe. The
most severe sieges took place in 1659, 1677, and 1713 – the
major destruction led to the economic and spatial collapse
of the city (when forming the closed fortress of Szczecin, the
Swedes restricted the city area to about 54 ha on the left
bank of the Oder and 10 ha in the area of Łasztownia).

Szwedzkie mury w Kaskadzie

Swedish walls in Kaskada

I chociaż szwedzkie fortyfikacje zostały przyćmione przez
pruską rozbudowę fortu, podczas tych 80-ciu lat powstały ważne obiekty militarne dla Szczecina – Bastion Młyński, Bramy: Parnicka i Kozia Nowa. Dziś szczecinianie
myśląc o twierdzy Szczecin w pamięci mają okres po
1713 roku, gdy miasto przeszło pod władanie pruskie. Ale
szwedzka przeszłość jest namacalnie dostępna… w galerii handlowej.

And although the Swedish fortifications were overshadowed
by the Prussian expansion of the fortress, military facilities
were built over these 80 years that proved to be important for
Szczecin: Młyński Bastion, the Parnicka and Kozia Nowa.
Today, when thinking of the fortress of Szczecin, the residents of the city remember the period after 1713, when the
city was taken over by the Prussians. But the Swedish past
can be accessed easily… in a shopping centre.

Podczas budowy centrum handlowego Kaskada, w 2008
roku odkryto fragmenty obwarowań. Wstępnie ustalono,
że mur pochodzi z czasów pruskiej rozbudowy twierdzy,
ale narys fortyfikacji jest wcześniejszy – z czasów szwedzkiego Szczecina. Odkryty fragment został wyeksponowany, każdy kto chciałby stanąć naprzeciw „żywej historii”
może zobaczyć mur w podziemnej części galerii. Aktualnie fragment znajduje się obok salonu sieci Empik.

During the construction of the Kaskada shopping centre
in 2008, parts of the fortifications were uncovered. It was
found that the wall comes from the times of the Prussian
expansion of the fortress, but that the outline of the fortification is from an earlier period, from the times of Swedish
Szczecin. The newly discovered section is on display, and
anyone who wants to witness ‘living history’ can see the wall
in the underground part of Kaskada near the shop EMPIK.
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Więcej niż samochód

– o miejscach motoryzacyjnego kultu

More than a car

– on the places of automotive icons
Tytułowy bohater szwedzkiego pisarza
Fredrika Backmana, w książce „Mężczyzna
imieniem Ove”, nie może wybaczyć
przyjacielowi, że postanowił wymienić
swoje Volvo na niemieckie BMW. Sam jeździ
od zawsze Saabem, a wybór pojazdu
jest czymś więcej niż wyborem środka
transportu. Jak wiele znaczą szwedzkie
ikony motoryzacyjne? Bardzo wiele.

The title character of the Swedish
writer Fredrik Backman’s book A Man
Called Ove cannot forgive his friend for
replacing his Volvo with a German BMW.
He has always driven a Saab, and the
choice of car is more than a choice of
a means of transport. How important are
Swedish car icons?? Very.

Ten nietypowy sposób na wyrażanie swoich wartości przez
bohaterów Backmana można potraktować z przymrużeniem oka, mówiąc, że samochód dla każdego mężczyzny
jest czymś niezwykle ważnym. Dodatkowo, przez tę postać
przemawia lokalny patriotyzm. I pewnie tak właśnie można
by zamknąć rozważania, gdyby nie fakt, że chodzi o Volvo.
Markę, która urosła do rangi legendy, kultu, szwedzkiej ikony – znaku rozpoznawczego. Aby zrozumieć fenomen Volvo,
musimy wybrać się na wycieczkę do Göteborga.

This unusual way in which the characters in Backman’s
novels signal their values may be taken with a grain of salt.
We can say that, after all, a car is something extremely important for every man. And in this case, the character is
also motivated by local patriotism. At this point, we could
end the discussion, if not for Volvo: a brand that has become
a legend, a cult, a Swedish icon – a trademark. In order to
understand the phenomenon of Volvo, we need to take a trip
to Gothenburg.

Przeskok w lata 20. XX wieku

Leap to the 1920s

Tutaj, na dwóch poziomach, w kilkunastu punktach zamknięto całą przeszłość, teraźniejszość i w pewnym
sensie przyszłość Volvo. Założycielami marki byli Gu-

Here, on two floors, in several places, the entire past, present and – in a sense – future of Volvo is shown. The brand
was founded by Gustaf Larson and Assar Gabrielsson, who
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staf Larson i Assar Gabrielsson – to oni chcieli wprowadzić na rynek szwedzki pojazdy przystosowane do ich
surowego klimatu i szwedzkich dróg. Od Assara i Gustafa zaczynamy „zwiedzanie” marki od lat 20. XX wieku – tutaj bowiem jest początek Volvo. Marka została założona w 1927 roku. Następne "punkty" ekspozycji
muzeum to kolejne dekady rozwoju Volvo. I tak do lat 90.
XX wieku. Do tego modele rajdowe, pojazdy koncepcyjne
i bezpieczeństwo, bo bez niego nie byłoby Volvo.
To właśnie Szwedom zawdzięczamy pasy bezpieczeństwa
w obecnym kształcie. Korporacja w latach 70. XX wieku
stworzyła Volvo Technical Center, gdzie przeprowadzane
są testy nowych pojazdów oraz systemów bezpieczeństwa.
Volvo za bezpieczeństwo od zawsze brało się całościowo.
Nie tylko dzięki crash testom, ale także dzięki pierwszym
próbom prowadzonym z Bertilem Aldmanem, które przyczyniły się do wprowadzenia RWF, czyli fotelików dziecięcych montowanych tyłem do kierunku jazdy.

Polski Harley
Szczecinianie Szwedów świetnie rozumieją, bo w stolicy
Zachodniego Pomorza mamy swoje Muzeum Techniki i Komunikacji. Mamy też swoją ikonę i legendę, czyli Junaki.
Gdy Szwedzi pracowali nad bezpieczeństwem, w Szczecinie, a może i w całej Polsce, każdy młody mężczyzna chciał
mieć swojego Junaka, produkowanego przez Szczecińską
Fabrykę Motocykli.
I chociaż Junak był produkowany niespełna 10 lat, a jego
niezawodność pozostawia wiele do życzenia, stał się motorem kultowym, nierzadko nazywany polskim Harleyem,
a jego najwięksi fani potrafili rozpoznać go po „mrukach”
silnika. Junak na stałe został wpisany w historię Szczecina – obok pasztecika i paprykarza. Ma także stałe miejsce
w ekspozycji Muzeum Techniki i Komunikacji.

Od Stoewera do polskich prototypów
W szczecińskim muzeum także cofniemy się do odległej
przeszłości – historia motoryzacji w tym mieście, zaczyna się
w połowie XIX wieku, gdy Bernhard Stoewer założył swoja
fabrykę, zaczynając od produkcji maszyn do szycia, przechodząc przez rowery i kończąc na niesamowitych pojazdach,
które dziś stoją w ekspozycyjnych salach utworzonych
w byłej zajezdni tramwajowej.
Nie dziwią więc szyny prowadzące w głąb sal ekspozycyjnych, hala z wielkimi witrynami, przez które można dojrzeć
fragmenty wystawy i nazwa:
Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki. Zajezdnia, do której legendarna „eNka” ostatni raz zjechała
1 października 2004 roku.
Dwa lata po ostatnim kursie
podjęto decyzję o stworzeniu
zajezdni w formie muzeum,
a w 2010 roku drzwi Muzeum
Techniki i Komunikacji zostały otwarte dla zwiedzających.
I jest co zwiedzać! Poza legendarnymi Junakami, maszynami Stoewera, nie brakuje też „ogórków” , „eNek” , egzemplarzy reprezentujących polską myśl motoryzacyjną
z czasów PRL-u, pojazdów służb mundurowych czy polskich prototypów.
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wanted to introduce to the Swedish market vehicles adapted
to the harsh climate and Swedish roads. Starting from Assar and Gustaf in the 1920s, we start to explore the brand
– it is here that Volvo originates. The brand was founded in
1927, and the subsequent museum exhibits represent the
subsequent decades of Volvo's development until the 1990s.
We can learn about racing models, concept vehicles, and
safety – without Volvo, there would be no safety.
It is thanks to the Swedes that we have seat belts as we
know them today. In the 1970s, the corporation created
the Volvo Technical Centre, where tests of new vehicles and
safety systems are carried out. Volvo deals with safety comprehensively, as testing has not only involved crash tests,
but also the first tests conducted with Bertil Aldman, which
contributed to the introduction of RWF, that is, rear-facing
car seats for children.

The Polish Harley-Davidson
Szczecin residents understand Swedes very well because we
have our own Museum of Technology and Transport in the
capital of Western Pomerania. We also have our own legendary icon: Junak motorcycles. When the Swedes were working on safety, in Szczecin – and perhaps all across Poland
– every young man wanted to have his own Junak produced
by the Szczecin Motorcycle Factory.
And while the Junak was produced for less than 10 years,
and its reliability left much to be desired, it became an iconic motorcycle, often referred to as the Polish Harley, and its
greatest fans were able to recognize it by its engine’s ‘purr’.
Junak is embedded in the history of Szczecin, just like the
savory pastry and the Szczecin paprykarz. It is also permanently displayed as an exhibition of the Museum of Technology and Transport.

From Stoewer to Polish prototypes
In the museum in Szczecin, we also return to the distant
past: the history of the automotive industry in this city
began in the mid-19th century, when Bernhard Stoewer
founded his factory, starting with the manufacture of sewing machines, through bicycles, and ending with amazing
vehicles which today are presented in the exhibition halls
created in a former tram depot.
So do not be surprised at the
sight of rails leading into the
exhibition rooms or the hall
with large windows, through
which you can see parts of the
exhibition and the name: Museum of Technology and Transport – Art Depot. The legendary
‘N-ka’ left this depot for the last
time on 1 October 2004.
Two years after the last journey,
the decision was taken to create
a museum in the depot, and in
2010 the doors of the Museum
of Technology and Transport
were opened to visitors. And
there is a lot to explore! Apart
from the legendary Junak motorcycles and the Stoewer machines, obviously, there is no
shortage of the so-called ‘cucumbers’, ‘N-ka’ trams, items
representing Polish automotive design from the times of the
Polish People’s Republic, uniformed service vehicles, and
Polish prototypes.

fot. Wikimedia Commons / Spurzem
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Co tam Panie w książce?
What news in the book?

Na Islandii jest „Jólabókaflóðið”, czyli
„świąteczna powódź książek” - zwyczaj,
który polega na bożonarodzeniowym
obdarowaniu się książkami i całonocnym
czytaniu. Ten wydawniczy zwyczaj jest
już narodową tradycją. W Polsce jeszcze
nie wypracowaliśmy takich czytelniczych
historii, ale nasze narodowe podejście
do książek, sposobu czytania i doboru
literatury powoli się zmienia.

In Iceland, there is “Jólabókaflóðið”
or “the Christmas book flood” – a custom
that consists of giving each other books
for Christmas and reading them all night
long. This publishing custom is already
a national tradition. In Poland, we have not
yet developed such of history of reading
stories, but our national approach to
books, reading, and selecting literature is
changing slowly.

Statystyki nie przemawiają za nami, w 2019 przeczytaliśmy
nieco więcej niż w 2018 roku, ale zaledwie 9% czytelników
zadeklarowało przeczytanie min. 7 książek rocznie. 39% Polaków przyznało, że przeczytało przynajmniej jedną książkę w roku. Na szczęście wyniki za 2020 mogą być jeszcze
wyższe ze względu na pandemię. Na tle Europy wypadamy
jednak wciąż poniżej średniej. Więcej od nas czytają m.in.
Niemcy, Szwedzi, Norwedzy czy Finowie. Są jednak pozytywne aspekty czytelnictwa w Polsce.

Fika między wierszami czas na
książkę i kawę
Optymistycznym akcentem jest pojawianie się coraz większej ilości wyjątkowych księgarni. Miejsc, które nie należą
do sieciówek, gdzie pracownicy posiadają podstawową literacką wiedzę, dzięki czemu coraz chętniej doradzają i wchodzą w rozmowy o literaturze. Miejsc, które poza książką,
gwarantują także przyjazną atmosferę, dobrą kawę i miły
kąt, w którym można poczytać w chwili spokoju. I chociaż
jak przyznaje Alicja Przeworska ze szczecińskiej księgarnio
- kawiarni „Między Wierszami”, sprzedaż książek z powodu
konkurencji dawno przeniosła się do Internetu, to stacjonarne miejsca wciąż bronią się klimatem.
– Sprzedaż książek już od dawna ma miejsce głównie w sieci,
z powodu konkurencji cenowej, z którą nie jesteśmy w stanie
powalczyć, mając stałe koszty utrzymania lokalu oraz pracowników. Jednak nic nie zastąpi atmosfery, jaką staramy
się tworzyć w „Między Wierszami”, jak również profesjonalnej, fachowej obsługi i porady naszych księgarzy. - tłumaczy
Alicja Przeworska - Dla nas klient to osoba, której staramy
się pomóc w doborze odpowiedniej lektury, zachęcić do zapoznania się z wartościowymi nowościami, polecić książki
dla dzieci czy innych członków rodziny choćby na prezent.
- dodaje.
Z jednej strony „Między Wierszami”, z drugiej strony FiKa,
która specjalizuje się w literaturze dla młodych czytelników.
Nazwa tej kluboksięgarni idealnie charakteryzuje „styl bycia”, idee, które towarzyszą takim miejscom. Fika to szwedz-
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Foto: z archiwum "Między Wierszami"

"Między wierszami" oprócz pysznej kawy, zapewnia mnóstwo
przytulnych kącików do czytania.
In addition to delicious coffee, "Między wierszami" provides
plenty of cozy reading corners.
The statistics are not favorable to us; in 2019, we read a little
more than in 2018, but only 9% of readers declared reading
7 books or more a year. 39% of Poles claimed to read at least
one book a year. Luckily, results in 2020 may be even higher
due to the pandemic. However, we are still below the average in Europe; for example, Germans, Swedes, Norwegians,
and Finns read more than us. However, there are positive
aspects of reading in Poland.

Fika Między Wierszami – time for a book
and a coffee
– The appearance of an increasing number of unique bookshops is an encouraging sign. These are places that are
not chain stores; and employees who have basic literary
knowledge will not only sell, but primarily will advise and
start a discussion on literature. Such places, in addition to
books, also guarantee a friendly atmosphere, good coffee,
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Monika Szymanik we wnętrzach założonej przez siebie
księgarni, przy ul. Pocztowej 19.
Monika Szymanik inside the bookstore she founded,
at Pocztowa 19 Street.
ki zwyczaj, który oznacza przerwę w pracy, czas na kawę,
przekąskę w gronie przyjaciół czy rodziny. A czy może być
lepszy przyjaciel od książki? Na szczecińskiej mapie nie brakuje także miejsc związanych ze Szczecinem, punktów, które
skupiają się na promowaniu nowości wydawniczych z lokalnego rynku. Są także takie miejsca, których istnienie zaczęło
się od wydania książki – przykładem jest Pocztowa 19 - Kamienica w Lesie. Ta kameralna księgarnia, o niebanalnym
wystroju, to suma pasji do miasta, literatury, zdjęć i historii.

Więcej niż książka
Książka, kawa, profesjonalne doradztwo, atmosfera. Kawiarnio – księgarnie to także autorskie projekty, spotkania,
zajęcia dla wyselekcjonowanych grup (np. dzieci w wieku
przedszkolnym). Ale to przede wszystkim próba zachęcenia
do tego, by po prostu czytać.
Takie miejsca, po 2020 potrzebują wyjątkowego wsparcia,
by zostały na mapach miasta.
– Jest grupa ludzi, która to docenia i chętnie do nas wraca. Jednak nie ukrywamy, że aby przetrwać w dłuższej perspektywie musi nas być więcej. Patrzymy na życie optymistycznie i wierzymy, że paradoksalnie pandemia sprawi, iż
ludzie odkryją w sobie potrzebę wyciszenia i odpoczynku
z papierową książką w ręku. - przekonuje Alicja Przeworska.
Przy kawie, w zaciszu klubokawiarni, na ławce w parku, we
własnym fotelu – bez znaczenia jak i gdzie – czytajmy!
Księgarnia "Kamienica w lesie" powstała we wnętrzach
przedwojennego sklepu mięsnego.
"Kamienica w lesie" bookstore was built in the interiors
of a pre-war butcher's shop.

Źródło: z archiwum Moniki Szymanik

and a cozy corner to find a moment of peace for reading.
And while competition has moved the sale of books to the
Internet, as Alicja Przeworska from the bookshop and café
Między Wierszami in Szczecin admits, real book stores are
defending themselves with their atmosphere.
“The sale of books has long moved to the Internet, mainly because of price competition, with which we are unable to compete, having fixed costs for the maintenance of the premises
and the staff. However, there is no substitute for the climate
we are trying to create in Między Wierszami, as well as the
professional service and advice of our booksellers,” says Alicja Przeworska. “To us, the customer is a person who we try
to help choose the right reading material, encourage them to
read valuable novelties, or recommend books for children or
other family members as a gift,” she adds.
Apart from Między Wierszami, there is FiKa, which specializes in literature for young readers. The name of this bookstore and club perfectly characterizes the lifestyle and ideas
that accompany such places: Fika is a Swedish custom
that means a break in work, a time for coffee, a snack with
friends or family. And is there a better friend than a book?
There are many places in Szczecin which focus on promoting published novelties from the local market. There are
also places who sprang into existence with the publication
of a book, such as Pocztowa 19 – Kamienica w Lesie. This
intimate bookstore, with its unique design, is the sum of
passions for the city, literature, photography, and history.

More than a book
Books, coffee, professional advice, and atmosphere. Cafébookshops also mean original projects, meetings, and lessons for certain groups (e.g., preschool children). But it is
first and foremost an attempt to simply encourage people
to read.
Such places, after 2020, need exceptional support to keep
them alive.
“There is a group of people who appreciate this and come
back to us. However, we don’t hide the fact that we need
more of us to survive in the long term. We are optimistic and
believe that, paradoxically, the pandemic will make people
discover the need for tranquility and relaxing with a paper
book in their hand,” says Alicja Przeworska.
With a coffee, in the comfort of a club-café, on a bench in the
park, or in your own armchair – no matter how and where
– let’s read!

Źródło: z archiwum Moniki Szymanik
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Człowiek
z samochodu,
środowisku lżej!
Good riddance to the car
– it’s better for the
environment!

Do granic wytrzymałości zatłoczony
autobus, sznur samochodów w oparach
z rur wydechowych i akompaniamencie
klaksonów – a przecież przemieszczanie
po mieście może wyglądać inaczej
– i coraz częściej robimy to inaczej,
stawiając na transport bezemisyjny.

A bus filled to the limit with people,
a line of cars cloaked in the vapours from
exhaust pipes, accompanied by the sound
of horns – but moving around the city could
look different – and we are increasingly
doing it differently, betting on zeroemission transport.

Widać to przede wszystkim w ofertach sieci wypożyczalni.
Zimą 2020 roku, po 6 latach przyszła pora na zmianę rowerów miejskich w Szczecinie, na kolejną generację. Przez
całą swoją "karierę", zielone jednoślady zaliczyły 3 mln podróży, a zarejestrowanych użytkowników było ponad 50
tys.!

This is particularly evident from the bicycle-sharing
schemes – in the winter of 2020, after 6 years, the time has
come to replace the shared bikes in Szczecin with the next
generation – these green vehicles have completed 3 million
journeys throughout their ‘careers’ – and there have been
more than 50,000 registered users!

Rowery miejskie to tylko jedna z opcji – wypożyczamy także elektryczne hulajnogi. Kiedy? Gdy potrzebujemy, w szeroko rozumianym centrum miasta, szybko się przetransportować. Wykorzystujemy je, by dojechać do pracy, a po
pracy dotrzeć do sklepu, kawiarni czy na spotkanie.

Shared bikes are just one of many options – we can also
rent electric scooters. When? When we need to move from
place to place in the city centre. We use them to get to
work, or to get to a shop, café, or gathering after work.

Zdrowo i niedrogo
Wypożyczenie roweru miejskiego jest tanie, a sieć stacji
jest rozsiana praktycznie po całym mieście. Dodatkowo,
kilka lat temu powstała wizja rozbudowanych ścieżek rowerowych w mieście, które umożliwiają przemieszczanie
się po Szczecinie możliwie bezpiecznie i bezkolizyjnie.
Każdego roku przybywają kolejne nitki tras.
Z tej corocznie powiększającej się sieci ścieżek rowerowych
bardzo chętnie korzystają także inni fani alternatywnych
rozwiązań komunikacyjnych - użytkownicy hulajnóg (nie
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Healthy and affordable
Renting a shared bike is cheap, and the network of bike
stations is spread throughout practically the entire city.
In addition, a few years ago, an extensive system of cycle
paths in the city was envisaged, which makes travelling
around Szczecin as safe and collision-free as possible. New
paths are opened each year.
Other fans of alternative transportation solutions are also
very keen to use this growing network of bicycle paths: users of scooters (not only electric ones), longboards, skateboards, rollerblades, and hoverboards.

fot. Adobe Stock
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Monocykl elektryczny umożliwia o wiele szybsze przemieszczanie
się, bez obciążania nóg.
An electric unicycle allows you to move much faster without
straining your legs.
Unfortunately, there's is still lack of unambiguous rules determining how one can ride such devices legally and safely
in public spaces. For several years, without a happy ending,
legislators have been trying to establish regulations for such
means of transportation. The draft UTO Act – on these ‘personal transporters’ – is still under development, and it is expected that changes to the law will enter into force in 2021.

Commuting not only by bike!
tylko tych elektrycznych), longboardów, deskorolek, rolek,
hooverboardów.
Niestety, wciąż brakuje jasnych przepisów, które mówiłyby
o tym jak możemy legalnie i bezpiecznie poruszać się tymi
urządzeniami w przestrzeni publicznej. Od kilku lat, bez
szczęśliwego zakończenia, ustawodawcy próbują unormować przepisy dotyczące takich środków komunikacji.
W opracowaniu wciąż jest projekt UTO – o tzw. urządzeniach transportu osobistego – zapowiada się, że zmiany
w prawie w tej kwestii wejdą w życie w 2021 roku.

It’s not only bicycles that allow us to move from point A to
point B in an environmentally friendly way. For many
years, running has enjoyed unflagging popularity as
a way to be active. Surprisingly, there are some of us who
are literally running to work – in this case, being healthy
and practical – but it is largely dependent on employers
and the space in which one works: the ones who decide to
run to work are those who have the opportunity to take
a shower at their workplace.

Do pracy nie tylko rowerem!
Ale nie tylko taki sprzęt pozwala nam się przemieścić
z punktu A do punktu B w zgodzie z zasadami bycia proekologicznym. Od wielu lat niesłabnącą popularnością cieszy się aktywność w formie biegów. I co zaskakujące, są
wśród nas tacy, którzy „dobiegają” do pracy. W tym przypadku, połączenie zdrowego z pożytecznym jest jednak
w dużej mierze uzależnione od pracodawców i przestrzeni,
w których pracujemy. Na takie „dobieganie” decydują się
ci, którzy mają możliwość skorzystania z prysznica w miejscu pracy.

Dania „pedałuje” od dekad
Zdaje się, że świat daje nam ostatnią szansę na to, by zacząć czerpać dobre wzorce z zachowań naszych sąsiadów.
W ostatnim rankingu 50 najbardziej zanieczyszczonych
miast w Europie aż 36 jest z Polski (głównie południe kraju, tereny przemysłowe). Kondycja powietrza to jedno, druga kwestia to kondycja człowieka – z roku na rok tyjemy.
Co drugi Europejczyk ma nadwagę. Aż 56% Polaków zmaga się z tym problemem. Lepiej wypadają Szwedzi, Holendrzy czy Duńczycy – kraje gdzie transport alternatywny,
bezemisyjny jest normą.
Dziś Dania jest rowerowym królestwem, w którym jednoślady górują. Wszystko dzięki zmianom, które zostały
zapoczątkowane w latach 60. XX wieku. Były to zmiany
burzliwe, które przyniosły chociażby strajki rowerzystów.
Konflikt pomiędzy grupami społecznym udało się rozwiązać dwoma słowami: zrównoważone planowanie. Projektowanie swobodnej przestrzeni dla aut, rowerów i pieszych.
To co zaczęło się w latach 60. XX wieku, dziś jest wzmacniane przez duńskie miasta, które prowadzą kampanie informacyjne, zachęcające do korzystania z rowerów.
Obecnie w Danii rower jest symbolem zdrowia, ale także
wolności.
Też bądźmy wolni! - wyswobodźmy się z zatłoczonych autobusów, sznurów niekończących się korków z i „kręćmy korbą”, „płyńmy” longboardami i przecinajmy ulice
hulajnogami.

nr 1 (84) 2021

Denmark has been cycling for
decades
The world seems to be giving us one last chance to start
learning from the good practice of our neighbours. In the
recent ranking of the 50 most polluted cities in Europe, as
many as 36 are from Poland (mainly in the south of the
country, in industrial areas). Air quality is one thing, but
another issue is human health, and we are getting fatter
year by year. Half of Europeans are overweight. As many as
56% of Poles are facing this problem. The Swedish, Dutch,
and Danish people are doing better – these are the countries
where alternative, zero-emission transport is the norm.
Today, Denmark is a cycling kingdom dominated by twowheeled vehicles, all thanks to changes that began in the
1960s. These were turbulent changes that brought about,
for example, bicycle strikes. The conflict between social
groups was resolved thanks to two words: sustainable
planning. They designed a free space for cars, bicycles,
and pedestrians. What started in the 1960s is currently
being strengthened by Danish cities, which are engaged in
information campaigns to encourage the use of bicycles.
Currently, in Denmark, the bicycle is a symbol of health
as well as freedom.
Let us be free, too! – Let us break free from crowded busses and endless traffic jams, and let us ride through the
streets on bikes, longboards, and scooters.

fot. Adobe Stock
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Mapa rzemieślniczej
dbałości i rzetelności

A map of artisanal care and reliability
To niezwykła, być może nawet
nieco tajemnicza mapa, na której
zamiast krzyżówek ulic znajdziemy
trzech szewców, dwóch krawców,
dwóch kaletników, dwóch złotników,
modystkę, lutnika, stolarza, ślusarza,
zegarmistrza, kuśnierza, sztukatora,
fryzjera, fotografa, twórcę i renowatora
lamp stylowych oraz punkt artystycznego
cerowania. Po tej niezwykłej okolicy
oprowadza nas przewodniczka miejska
i pomysłodawczyni mapy – Justyna Machnik.

It’s an extraordinary map, perhaps
even a little mysterious, where instead
of streets there are three shoemakers,
two tailors, two purse makers, two
goldsmiths, a milliner, a luthier,
a carpenter, a locksmith, a watchmaker,
a furrier, a stucco mason, a hairdresser,
a photographer, a vintage lamp maker and
restorer, and an artistic darning workshop.
We are guided through this extraordinary
area by the city guide and originator of the
map, Justyna Machnik.

Skąd pomysł, by odwiedzać takie zakłady i stworzyć
mapę? I właściwie dlaczego ona powstała?

Where did the idea come from to visit these sites and
create the map? And what is it for?

Zakłady rzemieślnicze odwiedzam od 2008 r. w ramach
projektu “Usługi dla Ludności”. Dokumentowałam i pokazywałam rzemiosło poprzez reporterskie materiały radiowe, artykuły, wystawy, spacery po zakładach. Brakowało
jedynie mapy.

I have been visiting craft workshops since 2008 as part of
the project “Services for the Population.” I have been documenting and showing crafts through radio reports, articles,
exhibitions, and tours of the workshops. Only the map was
missing.

Mapa szczecińskich rzemieślników dotyczy tylko dzielnicy Śródmieście. Zaledwie 20 wybranych usługowych zakładów rzemieślniczych. Tyle “pomieści” papier. Legenda mapy to informacje o rzemieślniku i nazwie zakładu,
dane teleadresowe, dni i godziny otwarcia. Jest to projekt
zrealizowany w ramach Stypendium Twórczego Miasta
Szczecin. Do współpracy zaprosiłam Jakuba Bessaraba
odpowiedzialnego za fotoreportaże i Adę Krawczak, która
opracowała identyfikację wizualną.

The map of Szczecin craftsmen is only for the district of
Śródmieście. Only 20 workshops were selected. That’s how
much paper can “hold.” The map legend includes information about the artisan and the name of the workshop, contact info., and opening hours. It is a project carried out as
part of the City of Szczecin’s Creative Scholarship. I invited
Jakub Bessarab to work with me, to be responsible for the
photojournalism, and Ada Krawczak, who developed a visual identity.

Cel jest zwyczajnie informacyjny. Chodzi o popularyzację
rzemiosła – z różnym okresem działalności: tych z wieloletnią tradycją (głównie), ale również względnie nowych.
Nie bez znaczenia jest też zwrócenie uwagi na zanikające
kwalifikacje i kulturę rzemieślników miejskich.
Dobrze, żeby mieszkańcy Szczecina wspierali tych małych
przedsiębiorców, wiedzieli gdzie mogą zgłosić się ze zleceniem usługi naprawczej lub wytwórczej.
Na mapie mamy następującą reprezentację: trzech szewców, dwóch krawców, dwóch kaletników, dwóch złotników,
modystka, lutnik, stolarz, ślusarz, zegarmistrz, kuśnierz,
sztukator, fryzjer, fotograf, twórca i renowator lamp stylowych, artystyczne cerowanie.

Justyna Machnik pomysłodawczyni
mapy rzemieślników
w Szczecinie.
Justyna Machnik
- originator of the
map of craftsmen in
Szczecin.

Dołączyliśmy tym samym do grona miast, które stworzyły
podobną mapę, jak Warszawa, Wrocław czy Łódź.
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Źródło: Justyna Machnik

Czy dużo jest takich miejsc w Szczecinie? Małych, często rodzinnych warsztatów?
Za mało. Zazwyczaj są to miejsca z długim stażem, istnieją od kilku dekad. Mamy tu wysiłek przetrwania, pomieszany z wypracowanymi nawykami. Dawniej była odpowiednia stabilizacja, pozycja społeczna, popyt na usługi,
gdy np. trzeba było rezerwować termin na uszycie płaszcza. Przychodzą stali klienci lub z polecenia. Ważna jest
rekomendacja.
Jaka jest wartość takich miejsc?
Stare zakłady rzemieślnicze to miejsca niezwykle interesujące ze względu na ciągłość historyczną. Istnienie wielu
zakładów jest zagrożone, właściciele to seniorzy. Dlatego
ważne jest udokumentowanie tego, co zanika – rzemieślniczego fachu i pracowni oraz prezentacja ciekawych charakterologicznie ludzi. Są też młodsi przedstawiciele w tym
zbiorowym portrecie, jak lutnik, stolarz czy kaletnik.
Wszyscy są pracowici i dokładni. Niektórzy mają zaskakujące hobby.
Mapa to także kolejna forma, żeby przypomnieć o unikalnej pracowni w skali Polski – “Lampy stylowe 1945” Lecha
Turkowskiego (www.facebook.com/LampyStylowe1945),
twórcy i renowatora wyjątkowych lamp na biurko czy
sufit. Często mają nawet przedwojenne, dwuwarstwowe
szkło. Stoją w liczbie około stu i czekają na klienta.
Czy to nie jest trochę tak, że tworząc mapę rzemieślników, dokumentujesz coś co za chwilę przestanie
istnieć?

The aim is simply to provide information. The aim is to promote crafts – with different periods of activity: those with
a long tradition (mainly), but also relatively new ones. It is
also important to draw attention to the disappearing skills
and culture of urban artisans.
It would be good if the residents of Szczecin supported these
small entrepreneurs, and knew where they can go if they
need some repairs or to have something made.
On the map many trades are represented: three shoemakers, two tailors, two purse makers, two goldsmiths, a milliner, a luthier, a carpenter, a locksmith, a watchmaker,
a furrier, a stucco mason, a hairdresser, a photographer,
a vintage lamp maker and restorer, and an artistic darning
workshop.
We have therefore joined the list of cities that have created
such a map, including Warsaw, Wrocław, and Łódź.
Are there many such small, often family-run workshops,
in Szczecin?
Not enough. These are usually places with a long history,
which have been in place for decades. We have here a survival effort, mixed with tried and true habits. In the past, there
was some stability, social status, and demand for services;
for example, customers needed to make a reservation for
their coat to be sewn. The businesses are visited by regular
customers or those who have received a recommendation.
Recommendations are important.
What is the value of these places?

Trochę tak, choć są też optymistyczne przykłady pracowni, które są w dobrej kondycji, nie narzekają na brak zleceń. Rzemieślnicy pracują wytrwale od kilkudziesięciu lat,
nieposkromieni w świadczeniu usług dla ludności. Wiele
zawodów jest niepopularnych, brakuje chętnych do nauki rzemiosła. Wobec paru zakładów to ocalenie pamięci
o fragmencie tożsamości lokalnej.

The old craft workshops are extremely interesting places due
to the historical continuity. Many workshops are at risk; the
owners are seniors. It is therefore important to document
what is disappearing – a craft profession and a workshop –
and to present people with interesting characters. There are
also young representatives in this collective portrait, such
as the luthier, carpenter, or purse maker. Everyone is hardworking and precise. Some have surprising hobbies.

Dokumentuję wspaniałych ludzi, których umiejętności potwierdzone są mistrzowskim dyplomem i wieloletnią prak-

The map is also another form to remind you of a studio
that is unique in Poland: Lech Turkowski’s “Lampy Stylowe
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fot. Jakub Bessarab

1945” [Vintage Lamps 1945] (www.facebook.com/LampyStylowe1945) – he makes and restores remarkable table and
ceiling lamps. They often have even pre-war, double-layer
glass. There are around a hundred of them and they are
waiting for the customer.
Do you feel that, when you were creating the map
of craftsmen, you were documenting something that
would soon cease to exist?

Bogusław Garbowski prowadzi rodzinny zakład szewski,
istniejący od 1975 roku.
Bogusław Garbowski runs a family shoemaking workshop,
existing since 1975.
tyką. A przy tym pochwała specyfiki tradycyjnej pracy rzemieślniczej – dbałej i rzetelnej.
Czy dziś świat nie działa na zasadzie – zepsuło się?
Wymieniam na nowe. I takie miejsca nie są potrzebne?
W czasach powszechnej dostępności tanich wyrobów
usługa rzemieślnicza jest czasem traktowana jako zbędna. Ale od kilku lat mamy coraz wyraźniejszy ekotrend –
nie wyrzucaj, lecz naprawiaj. Jest zwiększone zainteresowanie rękodziełem, indywidualnym produktem na miarę
i według upodobań.
Czy poza Internetem mapa powstanie fizycznie? Np.
w formie przewodnika?
Mapa jest w formie pdf do wydruku, wysyłam ją wszystkim chętnym. W przyszłości chciałabym stworzyć przede
wszystkim mapy dotyczące innych dzielnic Szczecina.
Plan równoległy to strona internetowa. Mam nadzieję znaleźć wśród szczecińskich firm Mecenasa tego projektu.
Jakie dalsze plany na działalność?
Teraz zajmuje mnie organizacja własnego muzeum PRL,
będącego uzupełnieniem autorskiej trasy spacerowej
„Szczecin szlakiem PRL”. Tysiące przedmiotów w ciekawej
aranżacji pokaże historię Szczecina z lat 50-80. XX wieku. Uwagę kieruję na szczecińskie miejsca, zakłady przemysłowe, produkcyjne, towary i marki, z których słynęło
miasto. A przy tym pokazanie dobrych przykładów z tego
okresu: wzornictwa, designu, typografii, trendy wyposażenia wnętrz, przedmioty codziennego użytku, elementy
kultury materialnej. Zmierzenie się z fenomenem kultowości, zjawiskiem nostalgii.

To some extent, yes, although there are optimistic examples of workshops that are in good condition and have no
complaint about a lack of orders. Craftsmen have been
working for several decades, unstoppable in providing services to the population. Many professions are unpopular,
and there are not many people willing to learn the craft.
Faced with only a few workshops, it means saving the
memory of a part of the local identity.
I document the great people whose skills are proven by
a master craftsman’s certificate and long-standing practice. And at the same time, praise for the specifics of traditional craftsmanship, showing care and reliability.
Isn’t the world today working on the principle that it
broke, so I’ll replace it with a new one? And are such
places necessary?
In times of the universal availability of cheap products,
the craft service is sometimes considered obsolete. But for
a few years now, there is a more and more popular ecotrend – don't throw it out, fix it. There is an increased interest in handicraft, and individual, tailored products to
suit your taste.
Will the map be physically created beyond the Internet? For example, in the form of a guidebook?
The map is in a printable PDF format, and I send it to
everyone who is interested. In the future, I would like to
create, first and foremost, maps for the other districts of
Szczecin. A website is also being planned. I hope to find
a patron for this project among Szczecin’s companies.
What are your future business plans?
Now I am busy organizing my own People’s Republic of
Poland museum, which is a supplement to the original
walking trail called the “People’s Republic of Poland Trail
in Szczecin.” Thousands of objects in interesting arrangements will show the history of Szczecin from the 1950s
through the 1980s. I direct attention to Szczecin’s sites, industrial and manufacturing plants, goods, and the brands
for which the city was renowned. At the same time the museum will show good examples from this period: design,
typography, interior furnishing trends, everyday objects,
and material cultural elements.It will confront the phenomenon of cult, nostalgia.

Więcej informacji nt. działalności Justyny Machnik, jej mapy, szeroko
pojętych usług dla ludności oraz wizytówek poszczególnych rzemieślników, którzy wzięli udział w projekcie znajdziecie na stronach
portalu społecznościowego Facebook:
For more information on Justyna Machnik’s activities, her map, the
services for the population, and business cards for the individual
artisans who participated in the project, please visit Facebook:
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Szczecin pachnie
czekoladą

Szczecin smells of chocolate
Mieszkańcy i turyści przyjeżdżający
do Szczecina dość często mają okazję
poczuć na ulicach miasta, szczególnie
w okolicy Odry, piękny zapach. To
aromat czekolady niesiony z wiatrem
z pobliskiej fabryki czekolady Gryf.
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Residents and tourists coming to
Szczecin often have the opportunity to
smell a wonderful aroma in the streets of
the city, especially in the Odra area. It’s
the scent of chocolate, carried by the wind
from the nearby Gryf chocolate factory.

fot. Krzysztof Jerszyński
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Szczecin jest związany z czekoladą od wielu lat. Jeszcze
przed wojną przy dzisiejszej ulicy Dubois działała firma Kakaowerk „Odero” Doering & Co. W 1946 roku, w jej miejscu
powstała Fabryka Cukrów i Czekolady „Odra”, firma, która
przekształciła się z biegiem lat w Przedsiębiorstwo Przemysłu Cukierniczego „Gryf”. Powstawały tam wszelkie słodkości - od czekolady, przez bombonierki, galaretki, po paluszki
i sezamki. Nieco starsze pokolenie pamięta jeszcze słodkości
ze znakiem „Gryfa” dostępne na sklepowych półkach. Dziś
przedsiębiorstwo produkuje w większości nadzienia do wyrobów czekoladowych, miazgę kakaową i płynną czekoladę,
którą kupują inne firmy i wykorzystują przy produkcji własnych słodyczy. I chociaż nie można już kupić produktów
opatrzonych logo Gryfa, w Szczecinie pojawiła się manufaktura pragnąca kontynuować czekoladową historię miasta.

Czekoladowe Historie
- W 2016 roku, jako dziennikarka, miałam okazję zwiedzić
fabrykę Gryf S.A. Oprowadzał mnie po niej dyrektor fabryki
Christophe Guillemant, gdzie opowiadał o procesie produkcji i o wyrobach. Boski zapach czekolady, „bajkowa działalność”, a do tego pewnie niemały wpływ endorfin (czekolada
podnosi ich poziom) sprawiły, że kiedy rok później szukałam
dla siebie nowej drogi zawodowej, wybór padł na czekoladę –
wspomina Alicja Kowalska, założycielka ODERRO.
Pani Alicja postanowiła zrobić wszystko, by jej miasto nie
tylko pachniało czekoladą, ale i nią smakowało. Zaczęła „opisywać” nasze miasto i region przez smaki. - Sięgnęłam do historii pierwszych firm produkujących czekoladę
w przedwojennym Szczecinie oraz do historii fabryki Gryf
i we wrześniu 2017 roku zdecydowałam się utworzyć Szczecińską Manufakturę Czekolady ODERRO – opowiada.
Produkty Manufaktury oparte są wyłącznie na czekoladzie z fabryki Gryf. Wśród wielu smaków znajdujących się
w czekoladowej ofercie Szczecina znaleźć można praliny
z nadzieniem malinowym, pomarańczowym, o smaku toffie
z orzechami włoskimi czy np. różanym, które swoją nazwę
zawdzięczają znanemu w mieście ogrodowi różanemu „Różanka”. Jeszcze jeden smak powstał w oparciu o szczecińską
florę. – W 2019 roku dyrektor Hotelu Willa Flora zwróciła się
do mnie z pytaniem, czy mogę stworzyć czekoladki z nadzieniem z płatków magnolii. Zgodziłam się i tak powstały
czekoladki Flora Magnolia, które witają gości tego hotelu,
a wkrótce znajdą się w szerszej sprzedaży – mówi założycielka ODERRO. – Płatki magnolii Soulange’a, które licznie porastają nasze miasto są jadalne, a nie znam innego lokalnego wyrobu czy dania, które by je zawierało – wyjaśnia. - Kto
wie, może czekoladki Flora Magnolia są pierwszym takim
lokalnym produktem, łączącym czekoladę z Gryfa z płatkami kwiatów magnolii?

Szczecin has been associated with chocolate for many
years. Even before the war, Kakaowerk “Odero” Doering
& Co. operated in today’s Dubois Street. In 1946, Fabryka
Cukrów i Czekolady “Odra” (the Odra Sugar and Chocolate
Factory) was set up in its place, which was transformed over
the years into Przedsiębiorstwo Przemysłu Cukierniczego
“Gryf” (the Gryf Confectionery Industry Company). Treats
of all types were made there, from chocolate bars and boxed
chocolates through gummy candy to chocolate sticks and
sesame seed candies. The slightly older generation still
remembers candy with the “Gryf” trademark being available on store shelves. Today, the company mainly produces chocolate fillings, cocoa pulp, and liquid chocolate that
other companies buy and use to make their products. And
while products bearing the Gryf logo are no longer available
for purchase, a confectioner has appeared in Szczecin that
wishes to continue the chocolate history of the city.

Chocolate stories
‘In 2016, as a journalist, I had the opportunity to tour the
factory of Gryf S. A. I was guided by the plant manager
Christophe Guillemant, who talked about the production
process and the products. The divine smell of chocolate, the
“fairy-tale operation”, and probably the influence of endorphins (which chocolate raises) meant that when I was seeking a new direction in my career the following year, I decided
on chocolate,’ recalls Alicja Kowalska, founder of ODERRO.
Alicja decided to do everything to make her city not only
smell of chocolate, but also to taste like it. She started to
‘describe’ our city and region with flavors. ‘I looked at the
history of the first chocolate companies in Szczecin, before
the war and at the history of the Gryf factory, and in September 2017 I decided to create Szczecińska Manufaktura
Czekolady ODERRO (ODERRO Szczecin Chocolate Works),’
she says.
The confectioner’s products are based solely on chocolate
from the Gryf factory. Among the many flavors in Szczecin’s
range of chocolates are pralines with raspberry or orange
and toffee with walnut or rose fillings, the latter named after the city’s well-known rose garden, ‘Różanka’. One more
flavor was developed based on the flora of Szczecin. ‘In 2019,
the director of the Willa Flora Hotel asked me if I could create
chocolates filled with magnolia petals. I agreed, and so the
Flora Magnolia chocolates were created, which now welcome
guests of the hotel, and soon will be sold more widely,’ says
the founder of ODERRO. ‘The petals of the Saucer Magnolia – a very popular plant in the city – are edible, and I don’t
know any other local product or food that might contain it,’
she explains. ‘Who knows, maybe Flora Magnolia chocolates
are the first local product to combine Gryf chocolate and
magnolia flower petals?’
Today, the smell as well as the taste of Szczecin chocolate
can accompany tourists when they visit the city. Let ODERRO products become known as a local treat which is worth
eating and taking with you as a souvenir.

Dziś już nie tylko zapach ale i smak szczecińskiej czekolady może towarzyszyć turystom podczas zwiedzania miasta. Oby produkty ODERRO były szeroko kojarzone jako
lokalny smakołyk, który warto tu zjeść i zabrać ze sobą
na pamiątkę.
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flota \ fleet

Flota Unity Line

Unity Line eksploatuje 7 promów na dwóch liniach: Świnoujście –
Ystad oraz Świnoujście – Trelleborg. Linia promowa łącząca Świnoujście z Ystad obsługiwana jest przez dwie jednostki pasażerskie
– promy Polonia oraz Skania. Takie zaplecze umożliwiło uruchomienie wahadłowego połączenia pomiędzy Polską i Szwecją.
W zarządzie operatora pozostają jeszcze: jednostka samochodowo-kolejowa Jan Śniadecki oraz cztery promy ładunkowo-pasażerskie: Copernicus, Galileusz, Gryf i Wolin. Struktura floty umożliwia pełną obsługę wszystkich grup odbiorców, tj. spedytorów,
przewoźników drogowych, kolejowych oraz ruchu pasażerskiego.

Łączy Polskę ze Szwecją od 1995
roku. W liczbach przedstawia
się imponująco – na swój pokład może zabrać jednocześnie
918 pasażerów, 160 pojazdów
osobowych, 100 zestawów ciężarowych. Na promie jest aż 212
kabin, w tym klasy De Luxe.
Podczas rejsu do dyspozycji gości są m.in. restauracja, kafeteria, pub, bar koktajlowy, bar
z przekąskami, kasyno, sklep
oraz dyskoteka. Specjalnością
Polonii są organizowane kilka
razy w roku imprezy tematyczne.

She has been connecting Poland
and Sweden since 1995. The
numbers are impressive: she can
take 918 passengers, 160 cars,
and 100 trucks at a time. The
ferry offers 212 cabins, also De
Luxe class. During a cruise, the
guests can enjoy a restaurant,
café, pub, cocktail bar, snack
bar, casino, shop, and a disco.
Polonia's speciality is theme
cruises held a few times a year.

Unity Line Fleet

Unity Line operates 7 ferries on two routes: Świnoujście – Ystad
and Świnoujście – Trelleborg. The ferry line which connects
Świnoujście and Ystad is operated with two passenger units –
m/f Polonia and m/f Skania. Thanks to these resources it was
possible to create a shuttle service between Poland and Sweden.
At the operator's disposal there also are one car and train unit
Jan Śniadecki, as well as four four freight and passenger units:
Copernicus, Galileusz, Gryf i Wolin. The structure of the fleet
makes serving all kinds of customers possible: forwarders, road
and rail hauliers and passenger traffic.

m/f Polonia
Prom
pasażersko-samochodowo-kolejowy
Zwodowany w stoczni
Langsten Slip & Batbyggeri
Długość: 169,9 m
Szerokość: 28 m
Zanurzenie: 6,2 m
Prędkość max: 20,2 węzła

Passenger/car/rail ferry
Launched in the shipyard
Langsten
Slip & Batbyggeri
Length: 169,9 m
Breadth: 28 m
Draught: 6,2 m
Max. speed: 20,2 knots

m/f Polonia będzie wyłączona z serwisu w dniach 24,25,31.12.2021
m/f Polonia will be out of service on 24,25,31/12/2021

codziennie / daily

Świnoujście – Ystad
13.00

►

20.15

Ystad – Świnoujście
►
06.45*

22.30

* następnego dnia / next day

Kursuje pomiędzy Świnoujściem
a Ystad od 2008 roku, naprzemiennie z Polonią. Na pokład
zabierze 900 pasażerów, 80 samochodów osobowych i 90 ciężarowych. Podróż Skanią to
przyjemność! Do dyspozycji gości są m.in. restauracja á la carte, restauracja samoobsługowa,
dwa bary z napojami oraz dyskoteka, kasyno i sklep. Wypocząć
można w jednej ze 196 wygodnych kabin (600 łóżek!). Wszystkie są klimatyzowane i posiadają
własną łazienkę.

She has been cruising between
Świnoujście and Ystad since
2008 alternating with Polonia.
The ferry can take on board
900 passengers, 80 cars, and
90 trucks. A journey on board
Skania is pure pleasure! Passengers can visit an á la carte
restaurant, self-service restaurant, two bars and discos, a casino, and a shop. They can have
a nap in one of the 196 comfortable cabins (600 beds!). They
are all air-conditioned and have
individual bathrooms.

m/f Skania
Prom pasażersko-samochodowy
Zwodowany w stoczni
Schichau Seebeckwerft,
Bremerhaven
Długość: 173,7 m
Szerokość: 24 m
Zanurzenie: 6,2 / 6,4 m
Prędkość max: 27 węzłów

Passenger/car ferry
Launched in the shipyard
Schichau Seebeckwerft,
Bremerhaven
Length: 173,7 m
Breadth: 24 m
Draught: 6,2 / 6,4 m
Max. speed: 27 knots

m/f Skania będzie wyłączona z serwisu w dniach 24,25,31.12.2021
m/f Skania will be out of service on 24,25,31/12/2021
codziennie / daily

Świnoujście – Ystad
23.00

►

6.30*

Ystad – Świnoujście
► 20.00
13.30
* następnego dnia / next day

Rozkład rejsów
Ferry timetable

m/f Wolin
Prom ładunkowo-pasażerski
Zwodowany w stoczni
Moss Fredrikstad
Długość: 188,9 m
Szerokość: 23,1 m
Zanurzenie: 5,9 m
Prędkość max: 18 węzłów

Car/passenger ferry
Launched in the shipyard
Moss Fredrikstad
Length: 188,9 m
Breadth: 23,1 m
Draught: 5,9 m
Max. speed: 18 knots

m/f Copernicus m/f Galileusz
m/f Wolin m/f Gryf
przyjście arrival

odejście departure

Pon-Pt
Mo-Fri

22:15
05:10
11:30
17:15

02:15
10:30
17:301
21:00

◄

09:15
17:30
01:20
04:15

15:45
22:10
03:20
10:15

Sob
Sat

22:15
05:10
11:30
17:15

02;15
21:00
-

◄

09:15
00:00
04:15

15:45
03:00
10:15

20:30
14:30
-

01:30
10:30
17:30
21:00

◄

09:15
17:30
04:40
04:15

13:15
22:10
06:00
10:15

m/f Gryf
Prom ładunkowo-pasażerski
Zwodowany w stoczni Fosen
Długość: 157,9 m
Szerokość: 24 m
Zanurzenie: 5,9 m
Prędkość max: 17 węzłów

Car/passenger ferry
Launched in the shipyard Fosen
Length: 157,9 m
Breadth: 24 m
Draught: 5,9 m
Max. speed: 17 knots

Trelleborg

odejście departure

Nd
Sun

Świnoujście
przyjście arrival

1

w piątki m/f Wolin odejście o godz. 16:00

on Fridays m/f Wolin last departure at 16.00

m/f Galileusz
Prom ładunkowo-pasażerski
Zwodowany w stoczni
van der Giessen
Długość: 150,4 m
Szerokość: 23,4 m
Zanurzenie: 6,0 m
Prędkość max: 18 węzłów

Car/passenger ferry
Launched in the shipyard
van der Giessen
Length: 150,4 m
Breadth: 23,4 m
Draught: 6,0 m
Max. speed: 18 knots

codziennnie
daily

m/f Jan Śniadecki
Świnoujście
przyjście arrival

01:45 3

Ystad

odejście departure

05:45 2

przyjście arrival

odejście departure

13:15

18:30 2

◄

2

w soboty prom m/f Jan Śniadecki nie odchodzi

3

w poniedziałki oraz w soboty przyjście o godz. 01:30

there are no departures of m/f Jan Śniadecki on Saturdays
on Mondays and Saturdays arrival at 01:30

Dojazd do terminalu w Świnoujściu
Directions to Świnoujście Terminal

m/f Jan Śniadecki
Prom kolejowo-samochodowy
Zwodowany w stoczni
Falkenberg Varv AB
Długość: 155,2 m
Szerokość: 21,6 m
Zanurzenie: 5,1 m
Prędkość max: 17 węzłów

Car/rail ferry
Launched in the shipyard
Falkenberg Varv AB
Length: 155,2 m
Breadth: 21,6 m
Draught: 5,1 m
Max. speed: 17 knots

Dojazd do terminalu w Ystad
Directions to Ystad Terminal
m/f Copernicus
Prom ładunkowo-pasażerski
Zwodowany w stoczni
Fincantieri
Długość: 150,4 m
Szerokość: 23,4 m
Zanurzenie: 6,0 m
Prędkość max: 18 węzłów

Car/passenger ferry
Launched in the shipyard
Fincantieri
Length: 150,4 m
Breadth: 23,4 m
Draught: 6,0 m
Max. speed: 18 knots

praktyczne informacje \ practical information

POLAND
Swedish Embassy

Bagatela 3, 00-585 Warsaw
Phone: +48 22 640 89 00
Fax: +48 22 640 89 83
www.swedenabroad.com

Norwegian Embassy

Armii Ludowej 26, 00-609 Warsaw
Phone: + 48 22 696 40 30
Fax: +48 22 628 93 83
www.norway.no/pl/poland/
emb.warsaw@mfa.no

Danish Embassy

Accommodation

· hotels – 150 PLN and more
· private guesthouses – a double bedroom may cost 80 PLN

· youth hostels – their prices range from
30 PLN for a bed

Info for drivers

· lights must be turned on all day
· all passengers must wear a seatbelt
· maximum alcohol blood level is 0.02%
Speed regulations:

· urban area – 50 kph
· non–urban area – 90 kph
· express roads – 120 kph
· highways – 140 kph

Marszałkowska 142, 00-061 Warsaw
Phone: +48 22 565 29 00
Fax: + 48 22 565 29 70
Customs regulations
https://polen.um.dk/pl/
wawamb@um.dk
Polish goods exported or imported within
the Community are not subject to Duty.
Visas
The are restrictions on the carriage of
· you need to have a valid passport antiques, works of art and animals across
the Polish border, as well as a limitation
or ID to enter the country
· visas are not required for stays shor- on the amount of cash carried. Amounts
above EUR 10,000 must be declared.
ter than 90 days

Worth visiting

Warsaw, Kraków, Malbork Castle,
Woliński National Park, Toruń,
Zakopane, Błędowska Desert.

Health

You need to have with you the European Health Insurance Card (EHIC).

SZWECJA
Konsulat w Sztokholmie

Wydział Konsularny Ambasady RP
Prästgårdsgatan 5,
172 32 Sundbyberg
Telefon: +46 8 50575060
Fax: +46 8 50575074
www.gov.pl/web/szwecja/ambasada
sztokholm.amb.wk@msz.gov.pl

Wizy

· wjazd do kraju na podstawie paszportu lub dowodu osobistego

· nie ma obowiązku posiadania wizy
(pobyt krótszy niż 90 dni)

Noclegi

· hotele - ceny od 500 SEK
· pensjonaty – ceny od 400 SEK ,
· schroniska młodzieżowe (vandrarhem) – ceny od 250 SEK
· kempingi – ceny od 200 SEK

Warto zwiedzić

Słynne kamienie runiczne, skanseny,
zamki Skanii czy średniowieczne
kościoły na Gotlandii, Stare Miasto
w Sztokholmie, Pałac Królewski,
Skansen i Vasa Museum, gdzie
można podziwiać wyłowiony z dna
morza statek wikingów.
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Informacje dla kierowców

· limit wieku dla kierowców wynosi
18 lat

· używanie świateł mijania jest
obowiązkowe

· wszyscy pasażerowie samo-

chodu muszą używać pasów
bezpieczeństwa
· obowiązkowe są odpowiednie siedzenia dla dzieci poniżej 135 cm wzrostu
· dozwolony limit stężenia alkoholu we
krwi wynosi 0,2 promila, a w wydychanym powietrzu 0,1 mg/1
Ograniczenia prędkości:
· autostrady – 90 – 120 km/h
drogi – 70 – 100 km/h
· teren zabudowany – 30 – 70 km/h

Zdrowie

 soby opłacające w Polsce składki
O
na NFZ w nagłych przypadkach mają
prawo do skorzystania w Szwecji
z opieki medycznej w ramach ubezpieczenia. Należy okazać w placówce
Europejską Kartę Ubezpieczenia
Zdrowotnego (EKUZ).
Opieka medyczna dla osób ubezpieczonych nie jest bezpłatna.
Odpłatność za poszczególne usługi
jest określana przez szwedzkie
władze lokalne.
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NORWEGIA
Ambasada RP w Norwegii

Informacje dla kierowców

Olav Kyrres plass 1, 0244 Oslo
tel. +47 24 11 08 50
fax +47 22 44 48 39
e-mail: oslo.ingo@msz.gov.pl
www.oslo.msz.gov.pl

· honorowane jest polskie prawo

Wizy

· dopuszczalny poziom alkoholu we

portu lub dowodu osobistego
· nie ma obowiązku posiadania wizy
(pobyt krótszy niż 90 dni)

· od października do maja

· wjazd do kraju na podstawie pasz-

Noclegi

· hotele – ceny od 650 NOK
· pensjonaty - ceny od 450 NOK
· kwatery prywatne – ceny od
350 – 400 NOK

· schroniska młodzieżowe
250 – 300 NOK

Warto zwiedzić

Bergen, Oslo, Alesund, niezapomniane Fiordy Geirangerfjord, lodowiec
Jostedalsbreen, latarnię morską
Krakenes. zimą Iglo Hotel (lodowy
hotel) oraz Alta Muzeum (z rysunkami
naskalnymi).

jazdy

· światła mijania muszą być włączone przez całą dobę

· wszyscy pasażerowie muszą mieć
zapięte pasy bezpieczeństwa
krwi wynosi 0,2 promila

bezwzględnie wymagane są opony zimowe z kolcami lub bez
· wiele płatnych dróg i tuneli
Ograniczenia prędkości:
· teren zabudowany – 50 km/h
· teren niezabudowany – 80 km/h
· autostrada – 100 km/h


Zdrowie

Obywatele RP objęci systemem
ubezpieczenia (NFZ) w kraju mają
zagwarantowany dostęp do pomocy medycznej w nagłych przypadkach na terenie Norwegii na takich
samych zasadach jak osoby objęte
norweskim systemem ubezpieczenia zdrowotnego, po okazaniu
Europejskiej Karty Ubezpieczenia
Zdrowotnego (EKUZ).

fot. www.visitoslo.com / Andrew Parker

DANIA
Ambasada RP w Danii

· światła mijania muszą być włączo-

Wizy

· parkowanie wymaga umieszczenia

· wjazd do kraju na podstawie pasz-

ne przez całą dobę

· wszyscy pasażerowie muszą mieć
zapięte pasy bezpieczeństwa

· dopuszczalny poziom alkoholu we
krwi wynosi 0,5 promila

· hotele – ceny od 500 DDK
· pensjonaty – ceny od DDK

zegara parkingowego za szybą (do
nabycia na stacjach benzynowych)
· rowerzyści mają bezwzględne
pierwszeństwo
Ograniczenia prędkości:
· teren zabudowany – 50 km/h
· teren niezabudowany – 80 km/h
· autostrada – 110 – 130 km/h

· kwatery prywatne – cena za „dwój-

Zdrowie

portu lub dowodu osobistego
· nie ma obowiązku posiadania wizy
(pobyt krótszy niż 90 dni)

Noclegi

za „jedynkę” 400 – 500 za „dwójkę”.

kę” to ok. 350 – 400 DDK
· schroniska młodzieżowe – 250 –
300 DDK

Warto zwiedzić

Skagen – bezkresne wrzosowiska
i strome wapienne klify. Bornholm
– najbardziej wysunięta na wschód
duńska wyspa. Ribe – najstarsze miasto północnej Europy liczy już ponad
10 wieków. Park rozrywki Legoland.
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Informacje dla kierowców

Richelieus Alle 12, 2900 Hellerup
tel. +45 39 46 77 00
fax +45 39 46 77 88
e–mail: copenhagen.info@msz.gov.pl
www.gov.pl/web/dania/ambasada

Wymagana jest Europejska Karta
Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).
EKUZ uprawnia do korzystania
z niezbędnych świadczeń medycznych w ramach publicznego
systemu ochrony zdrowia.Przed
wizytą trzeba upewnić się, że lekarz
przyjmuje w ramach państwowego
systemu opieki zdrowotnej. W innym
wypadku będziemy musieli zapłacić
za wizytę. Podstawowa opieka
lekarska opiera się na lekarzach
rodzinnych.
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