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Dear Readers

ozpoczyna się jesień. Siatka połączeń na nowy sezon 
z Wrocławia już się krystalizuje. Oferta linii lotniczych 
i biur podróży współpracujących z wrocławskim 

lotniskiem zapowiada się bardzo interesująco. Wybór będzie 
różnorodny i szeroki, dlatego słowo optymizm odmieniamy 
dziś na lotnisku przez wszystkie przypadki. 

Wśród nowości znajdziemy kierunki typowo turystyczne: 
niezwykle lubianą Lizbonę, słynną na całym świecie Pizę, 
cypryjskie Pafos z fascynującymi starożytnymi zabytkami, 
angielski kurort Bournemouth, jak również duńskie Billund, 
siedzibę Legolandu.

W tym numerze prezentujemy osiem wspaniałych europejskich 
metropolii, do których można polecieć z Wrocławia. Każda 
z nich ma inny charakter i oferuje innego rodzaju atrakcje. Mo-
nachium kusi kulinarnie. Frankfurt, biznesowe centrum Europy, 
okazuje się magnesem również dla miłośników sztuki. Poza tym 
to świetny punkt wypadowy do zwiedzania Hesji, 
która nad Renem i Menem jest szczególnie urzekająca.  
A może malowniczo położony i piękny Zurych? Dla wielbicieli 
czekolady to na pewno kierunek numer jeden. Kulinarnym 
odkryciem może być Kijów, a do tego poznamy tam bardzo 
ciekawe zabytki. Przedstawiamy również Amsterdam, Rzym, 
Londyn i Dublin. Czego można tam spróbować, dokąd się 
wybrać i co zobaczyć? Zachęcam do lektury! 

Kto myśli o wypoczynku z biurem podróży, może się zainte-
resować Wyspami Kanaryjskimi, kurortami w Turcji lub Egipcie, 
a do wyboru jest również bardzo popularny Zanzibar i Oman. 
Nad morzami południowymi pogoda na pewno dopisze!

Zachęcamy też do odkrywania Dolnego Śląska. Tym razem 
przedstawiamy zabytkową kopalnię chryzoprazu, czyli dolno-
śląskiego zielonego złota. Brzmi intrygująco? Naprawdę warto 
dowiedzieć się o tym miejscu więcej.

Życzę Państwu udanej jesieni i wielu ciekawych wypraw!  

utumn has come round again. The network of connec-
tions for the new season from Wrocław is taking form.  
The offer from airlines and travel agencies cooperating 

with Wrocław Airport promises to be very interesting, the choice 
will be diverse and wide. That is why we are using the word “opti-
mism” at the airport today in all cases. 

Among the new connections, we find those popular tourist 
destinations: the much in demand Lisbon, world-famous Pisa,  
the Cypriot Paphos with its fascinating ancient monuments,  
the English resort of Bournemouth, as well as the Danish Billund, 
the seat of Legoland. 

In this issue we present eight great European metropolises that 
you can fly to from  Wrocław. Each of them has a different cha-
racter and offers different kinds of attractions. Munich is culinary 
temptation. Frankfurt, the business center of Europe, also turns out 
to be a magnet for art admirers. In addition, it is also a great starting 
point for exploring the Hessen state, which is a particularly 
picturesque region on the Rhine and Main. Or perhaps the 
charmingly situated and beautiful Zurich? For chocolate lovers, this 
is definitely the number one destination. Kiev can also be a culinary 
discovery, and a place to get to know the very interesting monu-
ments of the city. In the magazine we are also introducing Amster-
dam, Rome, London and Dublin. What will you find there, where to 
go and what to see? I encourage you to read our stories!

If you are thinking about a vacation with a travel agency, you 
may be interested in the Canary Islands, or resorts in Turkey or 
Egypt, and don't forget the very popular Zanzibar to choose 
from. The weather is fine over the southern seas! 

We also encourage you to discover Lower Silesia. This time we 
present the historic chrysoprase mine of Lower Silesian green 
gold. Sounds intriguing? It's really worth finding out more about 
this place. 

I wish you a successful autumn and many interesting trips!
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NA STARYM KONTYNENCIE KAŻDY ZNAJDZIE COŚ DLA SIEBIE. W RZYMIE ZOBACZYSZ WSPANIAŁE 
ZABYTKI I KLIMATYCZNE ZATYBRZE, W MONACHIUM ODKRYJESZ TRADYCYJNĄ KUCHNIĘ 

NIEMIEC, FRANKFURT NAD MENEM OCZARUJE MIŁOŚNIKÓW SZTUKI, ZURYCH ZACHWYCI SWOIM 
MALOWNICZYM POŁOŻENIEM I WYBORNĄ CZEKOLADĄ, A WARSZAWA OKAŻE SIĘ  

IDEALNA DLA WEGAN… 
THERE IS SOMETHING FOR EVERYONE ON THE OLD CONTINENT. IN ROME THERE ARE WONDERFUL 

MONUMENTS AND THE ATMOSPHERIC AND COLOURFUL TRASTEVERE TO WANDER THROUGH. 
IN MUNICH YOU WILL DISCOVER TRADITIONAL GERMAN CUISINE, FRANKFURT AM MAIN WILL 

CHARM ART LOVERS, ZURICH WILL DELIGHT WITH ITS PICTURESQUE LOCATION AND DELICIOUS 
CHOCOLATE, AND WARSAW WILL BE PERFECT FOR VEGANS… 
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Europa warta poznania
Europe worth knowing

TEXT  Katarzyna Chromińska
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JEŚLI PLANUJESZ 2-, 3-DNIOWY WYJAZD, wybierz się 
do Warszawy. Gdy dopisze pogoda, koniecznie zobacz 
Łazienki Królewskie, letnią rezydencję ostatniego króla 
Polski – Stanisława Augusta Poniatowskiego. Do okazałego 
kompleksu pałacowo-ogrodowego najlepiej dotrzeć Trak-
tem Królewskim, którego trasa rozpoczyna się przy placu 
Zamkowym. Natomiast niezbyt łaskawa aura to doskonała 
okazja do obejrzenia wystaw, m.in. w Muzeum Powstania 
Warszawskiego bądź w Muzeum Żydów Polskich. W 2019 r. 
Warszawa zajęła 6. pozycję w międzynarodowym rankingu 
miejsc przyjaznych weganom. Zestawienie opracowuje 
portal Happy Cow. 

W POSZUKIWANIU SMAKÓW. Z kolei z potraw mięsnych 
słynie kuchnia niemiecka. Odkryć ją można w Monachium. 
Popularna jest tu biała kiełbasa z cielęciny z dodatkiem 
wieprzowiny (Weißwurst). Serwuje się ją z odrobiną słodkiej 
musztardy. Z kolei smażoną kiełbasę (Bratwurst) podaje się 
z sałatką ziemniaczaną lub po prostu bułką. W karczmach 
i restauracjach spróbujesz też zup: ziemniaczanej, chle-
bowej, a także preclowej. Jada się tu też często golonkę 
i sznycla, najczęściej z knedlami bądź ziemniakami. W stolicy 
kraju związkowego Bawaria warto, a nawet trzeba spróbować 
piwa. Ponoć najlepiej smakuje w tradycyjnej, gwarnej piwiarni 
z długimi drewnianymi stołami. W lodziarni Der verrückte 
Eismacher spróbujesz lodów o smaku… złocistego trunku. 
Skoro już mowa o słodkościach, to południowo-wschodni 
region Niemiec słynie z tortu regenta. Wypiek składa się 
z siedmiu warstw biszkopta przełożonych kremem czekola-
dowym i oblanych czekoladową polewą. 

IF YOU ARE PLANNING A 2-3-DAY TRIP, go to Warsaw. 
When the weather is good, be sure to visit Łazienki Królewskie, 
the summer residence of the last king of Poland – Stanisław 
August Poniatowski. The splendid palace and garden 
complex is best reached via the Royal Route, the route 
which starts at the Castle Square. On the other hand, there 
are countless opportunities to see exhibitions, among them 
and no less important, if featuring a different atmosphere, 
the Warsaw Rising Museum and the Polin Museum of the 
History of Polish Jews. In 2019, Warsaw took 6th place in the 
international ranking of vegan-friendly places. The list was 
prepared by the Happy Cow portal.

IN SEARCH OF FLAVOURS. German cuisine is famous for 
its meat dishes. And that you will discover in Munich. White 
veal sausage with pork (Weißwurst) is popular here. It is 
served with a soupcon of sweet mustard. Then there’s the 
fried sausage (Bratwurst) which is served with a potato 
salad or simply a roll. In taverns and restaurants you can 
also try soups: potatoes, bread, and pretzel. Pork knuckle 
and schnitzel are a favourite here, most often with dump-
lings or potatoes. In the capital of the federal state of 
Bavaria, a must try is … beer. It is said that it tastes best in 
a traditional, noisy beer hall with long wooden tables. In the 
Der verrückte Eismacher ice cream parlour try ice cream 
flavoured with … golden liquor. Speaking of sweets, the 
south-eastern region of Germany is famous for its regent 
cake. The baked cake consists of seven layers of sponge 
cake with chocolate cream and chocolate coating.
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1  Londyn / London
2  Łazienki Królewskie / The Park of the Royal Baths
3  Tradycyjne bawarskie białe kiełbaski z precelkami 

/ Traditional Bavarian white sausage with pretzels
4  Rynek Starego Miasta Römerberg we Frankfurcie

/ Old town market Römerberg in Frankfurt
5  Seligenstadt 

6  Confiserie Sprüngli  w Zurychu / Confiserie Sprüngli  in Zurich
7  Sobór Sofijski / St. Sophia Cathedral
8  Widok na Stare Miasto w Zurychu  

/ View of the Old Town of Zurich
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ART ON THE MAIN. You have to go to Frankfurt, if only 
because of the Römerberg – perfectly restored and rebuilt 
after World War II, the center of the European financial 
capital, near which the Historical Museum is located. There, 
you will discover the city's complicated and turbulent history. 
Art aficionados will not be bored with Frankfurt. There are 
a dozen or more different institutions on the Museum Coast 
(Museumsufer), for example, the World Cultures Museum, Städel  
Art Museum, the Jewish Museum or the German Film Museum.  
The metropolis on the Main is also a great starting point for 
your trip. Less than an hour – by the Db-Bahn train from 
Frankfurt Hbf – and you are in Seligenstadt, a picturesque 
town full of narrow streets and half-timbered buildings.

ON THE RIVER AND ON THE LAKE. Zurich is known as the 
center of business and banking, but it is especially worth 
visiting for its picturesque views and stunning architecture. 
It is best to start sightseeing with a walk to the old town.  
It is distinguished by its well-maintained medieval and re-
naissance tenement houses. This part of the city is located 
on the Limmat River, from which you will see the most  
important monuments, for example, the Grossmünster 
church with its characteristic twin towers from the 15th cen-
tury. The domes, however, come from the 17th century.  
Of course, Zurich is also associated with chocolate.  
In the famous café and chocolate bar, Confiserie Sprüngli,  
on Bahnhofstrasse-Paradeplatz, you will taste not only  
excellent pralines with various flavours, but also macaroons,  
the so-called Luxemburgerli.

TO THE EAST. Kiev has its magnificent temples which catch 
the eye. Particularly noteworthy is the Council of Sofia with 
its green and golden roofs – also known as the Council of 
Divine Wisdom. The building – the symbol of the city – has 
been inscribed on the UNESCO World Heritage List. The 
city is undoubtedly famous for its church, but it also plays 
the role of a significant business center in Eastern Europe. 
The tallest skyscraper in Ukraine was built next to the Palats 
Sportu metro station. Gulliver is 35 floors and its height to 
the roof is over 140 meters. In Kiev you will find great exam-
ples of sacral architecture, modern buildings, as well as an 
excellent cuisine, the traditional dishes of which are, pielm-
ieni, pancakes, vareniki and borscht the Ukrainian way.

8

SZTUKA NAD MENEM. Do Frankfurtu warto wybrać się choć-
by ze względu na Römerberg – doskonale odrestaurowane 
i odbudowane po II wojnie światowej centrum europejskiej 
stolicy finansowej, w pobliżu którego znajduje się Muzeum 
Historyczne. Odkryjesz w nim skomplikowaną i burzliwą 
historię miasta. Frankfurt to miejsce, w którym miłośnicy sztuki 
nie będą się nudzić. Na Wybrzeżu Muzeów (Museumsufer) 
działa kilkanaście różnorodnych instytucji, m.in. Muzeum 
Kultur Świata, Muzeum Sztuki Städel, Muzeum Żydowskie czy 
Niemieckie Muzeum Filmowe. Metropolia nad Menem jest też 
świetną bazą wypadową. Niecałą godzinę – pociągiem  
Db-Bahn ze stacji Frankfurt Hbf – zajmuje podróż  
do Seligenstadt, malowniczego miasta pełnego wąskich 
uliczek i szachulcowych budynków. 

NAD RZEKĄ I JEZIOREM. Zurych uchodzi za centrum 
biznesu i banków, ale warto się tu wybrać przede wszystkim 
ze względu na malownicze widoki i wspaniałą architekturę. 
Zwiedzanie najlepiej zacząć od spaceru na starówkę. Wyróż-
niają ją zadbane średniowieczne i renesansowe kamienice. 
Ta część miasta jest położona nad rzeką Limmat, z której 
zobaczysz najważniejsze zabytki, m.in. kościół Grossmünster 
z charakterystycznymi, bliźniaczymi XV-wiecznymi wieżami. 
Ich kopuły natomiast pochodzą z XVII stulecia. Oczywiście 
Zurych kojarzy się też z czekoladą. W słynnej kawiarni i cze-
koladziarni Confiserie Sprüngli przy Bahnhofstrasse-Parade-
platz skosztujesz nie tylko znakomitych pralinek o różnorod-
nych smakach, lecz również makaroników, tzw. Luxemburgerli. 

NA WSCHÓD. Kijów zachwyca wspaniałymi świątyniami.  
Na szczególną uwagę zasługuje sobór Sofijski z zielono-
-złotymi dachami – nazywany również soborem Mądrości 
Bożej. Budowla – symbol miasta – została wpisana na listę 
światowego dziedzictwa UNESCO. Miasto bez wątpienia słynie 
z cerkwi, ale pełni też funkcję znaczącego centrum biznesu 
we wschodniej Europie. Przy stacji metra Pałac Sportu  
wybudowano najwyższy wieżowiec na Ukrainie. Gulliver liczy 
35 pięter, a jego wysokość do dachu wynosi ponad 140 metry. 
Znajdziesz tu świetne przykłady architektury sakralnej, nowo-
czesne budynki, a także wspaniałą kuchnię, której tradycyjnymi 
potrawami są pielmieni, bliny, wareniki i barszcz po ukraińsku. 
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WENECJA PÓŁNOCY. W Amsterdamie znajduje się  
aż 165 kanałów o łącznej długości 75 kilometrów. Co więcej,  
XVII-wieczny system kanałów Grachtengordel w rejonie 
Singelgracht został wpisany na listę światowego dziedzictwa 
UNESCO, dlatego określenie Amsterdamu Wenecją Północy 
jest w pełni uzasadnione. Stolica Królestwa Niderlandów sły-
nie nie tylko z rowerów, które pojawiły się w Holandii już w la-
tach 70. XIX wieku, ale również z licznych dzieł sztuki. Można 
podziwiać je we wspaniałych muzeach. Miasto wyróżnia 
również oryginalna architektura, zwłaszcza wysokie i zaska-
kująco wąskie kamienice wybudowane w bliskim sąsiedztwie 
kanałów. Jednym słowem: malowniczo!

WIECZNE MIASTO. Rzym zachwyca architekturą, dziełami 
sztuki oraz wszechobecnym rozmachem i pięknem. Jeśli 
masz tylko kilka dni na wizytę w stolicy Włoch, odwiedź 
najważniejsze i najwspanialsze zabytki: Koloseum – w sta-
rożytności arenę walk gladiatorów, romantyczny plac Piazza 
Navona, monumentalny Kapitol, rokokowe Schody Hiszpań-
skie czy słynną Fontannę di Trevi, która pojawia się w kultowej 
scenie w filmie „Słodkie życie” w reżyserii Federica Fellinie-
go. Dłuższy pobyt w Wiecznym Mieście to świetna okazja 
do poznania artystycznej dzielnicy Trastevere. Zatybrze, bo 
o nim mowa, pełne jest urokliwych uliczek, świetnych trattorii 
oraz klimatycznych antykwariatów i księgarni. 

VENICE OF THE NORTH. There are 165 canals in Amsterdam 
with a total length of 75 kilometers. What's more, the 17th-cen-
tury Grachtengordel canal system in the Singelgracht area  
has been inscribed on the UNESCO World Heritage List,  
so it is fully justifiable to define Amsterdam as the Venice  
of the North. The capital of the Kingdom of the Netherlands 
is famous not only for bicycles that were already present in 
the Netherlands in the 1870s, but also for its numerous works 
of art. You can admire them in wonderful museums. The city is 
also distinguished by its original architecture, especially tall 
and surprisingly narrow tenement houses built in the vicinity  
of the canals. In a word, ‘picturesqueek!’

THE ETERNAL CITY. Rome is its amazing architecture, its 
works of art and its abundant panache and beauty. If you 
only have a few days to visit the Italian capital, visit the most 
important and magnificent monuments – the Colosseum – 
the ancient gladiatorial arena, the romantic Piazza Navona, 
the monumental Capitoline Hill, the Rococo Spanish Steps or 
the famous Trevi Fountain, which appears in the iconic scene 
in the film, “Sweet Life”, directed by Federico Fellini. A longer 
stay in the Eternal City is a great opportunity to get to know 
the artistic district of Trastevere. Trattoria, because we are 
talking about it, is full of charming streets, great trattorias 
and atmospheric antique shops and bookstores.

9  Amsterdam
10  Rzym / Rome

11  Wnętrze biblioteki  Trinity College w Dublinie 
/ Inside the Trinity College Library in Dublin

12  Plac Hiszpański w Rzymie  
/ Plaza de Espana in Rome

10
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KUCHNIE ŚWIATA. Londyn kojarzy się przede wszystkim 
z mostem Tower Bridge, Big Benem, dzielnicą Greenwich czy 
pałacem Buckingham, ale stolica Anglii ma do zaoferowania 
znacznie więcej. To tu czeka na Ciebie wyjątkowa okazja od-
krycia smaków kuchni z całego świata. Na najpopularniejszym 
i najstarszym targu spożywczym Borough Market spróbujesz 
produktów i potraw z każdego zakątka globu, m.in. Indii, Egip-
tu, Tajlandii, Etiopii, Australii czy Argentyny. Lista jest naprawdę 
długa. Równie bogatą ofertą mogą poszczycić się Camden 
Lock Market, Brixton Village i Market Row. Metropolia nad 
Tamizą to miejsce idealne dla amatorów podróży kulinarnych. 

NIE TYLKO GUINNESS. Monachium słynie z jasnych lagerów, 
natomiast w Dublinie można napić się guinnessa – ciem-
nego piwa górnej fermentacji. Oczywiście wizyta w pubie 
to nie jedyny powód, dla którego warto się udać do stolicy 
Irlandii. Znajdują się tu także okazała biblioteka Trinity College, 
niezwykle oryginalna restauracja The Church – mieści się ona 
w murach XVIII-wiecznego kościoła, a także pochodzący  
z XIII stulecia Zamek Dubliński. W dodatku tylko 30 minut drogi na 
wschód można podziwiać zjawiskowy półwysep Howth Head. ◊

CUISINES OF THE WORLD. London is associated primarily 
with Tower Bridge, Big Ben, Greenwich and Buckingham 
Palace, but the capital of England has much more to offer. 
This is where a unique opportunity to discover the savours of 
cuisines from around the world awaits you. At the most pop-
ular and oldest food market, Borough Market, try products 
and dishes from every corner of the globe – India, Egypt, 
Thailand, Ethiopia, Australia and Argentina. The list is endless. 
Camden Lock Market, Brixton Village and Market Row can 
boast of an equally rich offer. The metropolis on the Thames 
is an ideal place for amateurs of culinary travel.

NOT ONLY GUINNESS. Munich is famous for its pale lagers, 
in Dublin you can drink Guinness – dark, top fermentation 
beer. Of course, a visit to a pub is not the only reason you 
should go to the capital of the Emerald Isle. It is also home 
to the magnificent Trinity College Library, the remarkably 
original The Church Restaurant, housed within the walls of 
an 18th-century church, and the 13th-century Dublin Cas-
tle. In addition, only 30 minutes to the east is the admirable 
and phenomenal Howth Head Peninsula.◊
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Więcej informacji/Learn more
www.airport.wroclaw.pl

Odkrywaj Europę, wylatując  
z Wrocławia!
 
Ze stolicy Dolnego Śląska polecisz m.in. do:
• Warszawy – z linią PLL LOT (www.lot.com),
• Monachium i Frankfurtu – z Lufthansą  

(www.lufthansa.com), 
• Zurychu – z przewoźnikiem SWISS  

(www.swiss.com), 
• Amsterdamu – z liniami KLM (www.klm.com),
• Kijowa i Londynu – z liniami Ryanair lub Wizz Air  

(www.ryanair.com; www.wizzair.com),
• Rzymu – z Ryanairem (www.ryanair.com).

Discover Europe departing  
from Wrocław!
 
From the capital of Lower Silesia you will fly,  
among others to:
• Warsaw – with the PLL LOT line (www.lot.com),
• Munich and Frankfurt – with Lufthansa  

(www.lufthansa.com),
• Zurich – with the carrier SWISS (www.swiss.com),
• Amsterdam – with KLM lines (www.klm.com),
• Kiev and London – with Ryanair or Wizz Air  

(www.ryanair.com; www.wizzair.com),
• Rome – with Ryanair (www.ryanair.com).

11LEAD STORY

https://airport.wroclaw.pl/pasazer/odlatuje/inspiracje-podroznicze/
https://airport.wroclaw.pl/pasazer/odlatuje/inspiracje-podroznicze/


Drugie oblicze finansowej 
stolicy Europy

Another side of the financial hub of Europe 

FRANKFURT NAD MENEM TO MIASTO O DWÓCH OBLICZACH. ZNAJDZIEMY TU ZARÓWNO NOWOCZESNE BIUROWCE 
ORAZ DRAPACZE CHMUR, JAK I WSPANIAŁE PRZYKŁADY GOTYCKIEJ ARCHITEKTURY – ŚWIECKIEJ I RELIGIJNEJ. 

OD CZEGO ZACZĄĆ ZWIEDZANIE EUROPEJSKIEGO CENTRUM FINANSÓW Z BOGATĄ HISTORIĄ W TLE? 
FRANKFURT AM MAIN IS A MULTIFACETED CITY – MODERN OFFICE BUILDINGS AND SKYSCRAPERS, AS WELL 
AS WONDERFUL EXAMPLES OF GOTHIC ARCHITECTURE – SECULAR AND RELIGIOUS. WHERE DO WE START 

EXPLORING THE EUROPEAN FINANCE CENTER WITH SUCH A RICH HISTORICAL BACKGROUND?

TEXT  KATARZYNA CHROMIŃSKA

Piąte pod względem wielkości miasto Niemiec to kierunek 
wybierany najczęściej przez biznesmenów i uczestników 
rozmaitych targów. Mniej popularny jest wśród pasjonatów 
turystyki, a przecież ma wiele do zaoferowania – to zagłębie 
kultury, literatury i sztuki, fascynujący cel wojaży dla miłośników 
architektury i historii.

The fifth largest city in Germany is the destination most often 
chosen by businessmen and women and participants of 
numerous Fairs. It is less popular among tourists, and yet it 
has a lot to offer – it is an area of culture, literature and art, 
a fascinating destination for enthusiasts of architecture  
and history.

1
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NAJSTARSZA, NAJWIĘKSZA I NAJWAŻNIEJSZA świątynia  
we Frankfurcie – katedra Cesarska św. Bartłomieja – od XVI wieku 
była miejscem koronacji niemieckich cesarzy. Szczególną uwa-
gę warto zwrócić na liczącą ponad 94 metry wielokondygnacyj-
ną wieżę, która uchodzi za symbol tej sakralnej budowli. Z kolei 
prywatny budynek, zwany Domem Wielkiego Anioła, świetnie 
reprezentuje późny gotyk. W kamienicy na odbudowanym po  
II wojnie światowej placu ratuszowym Römerberg – jak przystało 
na europejską stolicę finansów – działał kantor, który został 
otwarty w XV wieku przez mistrza mennicy Friedricha Nachtrabe.

EUROPEJSKI MA(I)NHATTAN. W bliskim sąsiedztwie wspaniałej 
katedry Cesarskiej rozciąga się bankowo-finansowa dzielnica 
Bankenviertel, nazywana też Mainhattanem. W tej nowoczesnej 
części miasta wzrok przykuwa mierzący 259 metrów wieżowiec 
Commerzbank Tower, zaprojektowany przez słynnego brytyj-
skiego architekta lorda Normana Fostera – imponujący przykład 
architektury przyjaznej dla środowiska. W budynku mieści 
się dziewięć ogrodów, które nie tylko wyglądają zjawiskowo, 
ale stanowią istotny element systemu naturalnej wentylacji. 
Kilkanaście minut drogi dzieli nas od handlowej ulicy Zeil. Choć 
jest tłoczno i gwarno, to nietrudno znaleźć tu kawiarnię bądź 
restaurację, w której zrelaksujemy się przed dalszym zwiedza-
niem lub zakupami.

2

THE OLDEST, LARGEST AND MOST IMPORTANT principal 
Catholic church in Frankfurt (Frankfurter Dom) – St. Bartholomew – 
from the 16th century was the site of the coronation of German 
emperors. Particular attention should be paid to the over 
94-meter multi-storied tower, which is considered a symbol  
of this sacral building. Equally, a private building, called the Ho-
use of the Great Angel, is a major representation of the Gothic 
style. In the tenement house on the Römerberg town hall squ-
are, rebuilt after World War II – as befits the European capital  
of finance – there was an exchange office, which was opened 
in the 15th century by the mint master, Friedrich Nachtrabe.

EUROPEAN MA (I) NHATTAN. The banking and financial 
district of Bankenviertel, also known as Mainhattan, is in 
close proximity to the magnificent Imperial Cathedral. In this 
modern part of the city, the 259-meter-high Commerzbank 
Tower, designed by the famous British architect Lord Norman 
Foster, is an impressive example of environmentally friendly 
architecture. There are nine gardens in the building, which not 
only look remarkable, but are an important element  
of the natural ventilation system. Several minutes away is the 
Zeil shopping street. Although it is crowded and noisy, it is 
not difficult to find cafes or a restaurant where to relax before 
more sightseeing or … shopping.

Co zjeść?
We Frankfurcie do wielu dań, zarówno sznycla, jak i sadzonego 
jajka z ziemniakami, dodaje się zielony sos (Grüne Soße). Jego 
niepowtarzalny smak wynika z kompozycji ziół, w skład  
której wchodzą m.in. natka pietruszki, szczaw, ogórecznik 
lekarski, rzeżucha. Niemiecka kuchnia bazuje na mięsie.  
We frankfurckich restauracjach spróbujemy kiełbasy 
podawanej ze smażonymi ziemniakami, pyz z mięsnym 
farszem z dodatkiem wątróbki (Kartoffelklöße) czy pieczonej 
wołowiny marynowanej w occie (Sauerbraten). Warto także 
spróbować cydru jabłkowego produkowanego z mieszanki 
kwaśnych jabłek. Jeśli mowa o tych owocach, koniecznie 
skosztujmy strudla, czyli kruchego ciasta ze słodkim, jabłkowym 
nadzieniem. W tradycyjnych potrawach specjalizuje się 
restauracja Czarna Gwiazda, która działa już od 1453 roku. 

What to eat?
In Frankfurt, a green sauce (Grüne Soße) is added to many 
dishes, both schnitzel and fried egg with potatoes. Its unique 
taste is the result of its the herbal composition, which includes, 
among others parsley, sorrel, borage, watercress. German 
cuisine is based on meat. In Frankfurt restaurants try 
sausage served with fried potatoes, dumplings stuffed with 
meat and liver (Kartoffelklöße) or baked beef marinated in 
vinegar (Sauerbraten). It is also a good idea trying cider made 
from a blend of sour apples. When it comes to these fruits, 
be sure to try strudel, i.e. shortcrust pastry with sweet apple 
filling. The Schwarzer Stern restaurant, which has been open 
since 1453, specializes in traditional dishes.
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SPACER Z WIDOKIEM. W kilka minut możemy przenieść się 
z dzielnicy Bankenviertel do parku Nizza pełnego… śród-
ziemnomorskiej roślinności. Nad Menem rosną m.in. drzewa 
cytrynowe, palmy, a także figowce, natomiast po drugiej 
stronie, wzdłuż południowego brzegu rzeki, biegnie bulwar 
Schaumainkai. Z tego miejsca doskonale widać panoramę 
Frankfurtu, w której nowoczesne budynki przeplatają się 
z historycznymi zabudowaniami. 

Mierzący 259 metrów Commerzbank Tower do 2003 roku zajmował 
pierwsze miejsce w rankingu najwyższych budynków w Europie. 
Do 1997 roku tytuł ten należał do biurowca Messeturm (257 metrów). 

Until 2003, the Commerzbank Tower, measuring 259 meters, was 
placed first in the ranking of the tallest buildings in Europe. Until 
1997, this title belonged to the Messeturm office building (257 meters). 
Frankfurt is twinned with Kraków.

A WALK WITH A VIEW. In a few minutes we move from  
the Bankenviertel district to the Nizza park full of … Medi-
terranean vegetation. On the Main River there are, among 
others, lemon trees, palms and fig trees, while on the other 
side, along the southern bank of the river, runs the Schauma-
inkai boulevard. From here the Frankfurt skyline can be seen 
perfectly in which modern buildings are interspersed with 
historic ones.

4

3

→ WARTO WIEDZIEĆ
Choć miasto w kraju związkowym Hesja 

uważa się za finansowe centrum w strefie 
euro, to metropolia – nazywana też 

niekiedy Bankfurtem – słynie z wielu 
znaczących muzeów. Warto wspomnieć 

choćby o Muzeum Żydowskim, Niemieckim 
Muzeum Filmu, Muzeum Dialogu, Muzeum 

Goethego czy Niemieckim  
Muzeum Architektury.
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1  Frankfurt nad Menem / Frankfurt on the Main
 2  Katedra Cesarska św. Bartłomieja 

/ Cathedral of St. Bartholomew
3  Panorama miasta / City panorama   

4  Commerzbank Tower  
5   Panorama miasta / City panorama 

6  Budynek Niemieckiego Muzeum Filmu na Museumsufer 
/  The German Film Museum on the Museumsufer

7  Panorama miasta / City panorama 

6

Połączenia 
Do Frankfurtu z Wrocławia 
polecisz z linią lotniczą Lufthansa.  
Kup bilet na: www.lufthansa.com.

Connections
You will fly to Frankfurt from Wrocław 
with the Lufthansa airline.  
Buy a ticket at: www.lufthansa.com.

7

NABRZEŻE PEŁNE MUZEÓW. Museumsufer to nazwa zarezer-
wowana dla muzeów zlokalizowanych po obu stronach rzeki 
lub w jej bliskim sąsiedztwie. Centralny punkt muzealnej mapy 
stanowi Städel Museum. We wnętrzach neorenesansowego 
gmachu można podziwiać dzieła m.in. Sandra Botticellego, 
Rembrandta, Albrechta Dürera czy Jana Vermeera. Część mu-
zeów powstała po przekształceniu historycznych willi, a niektóre 
z obiektów wybudowano w latach 80. XX wieku dzięki staraniom 
Hilmara Hoffmanna, radnego Frankfurtu oraz reżysera teatralne-
go i filmowego. Miłośnicy sztuki powinni rozważyć zakup karty 
Frankfurt Card. Dzięki niej można korzystać ze zniżek na wstępy 
do muzeów, komunikację miejską, a nawet zakupy. ◊

5

A RIVERSIDE FULL OF MUSEUMS. Museumsufer is a name 
reserved for the museums located on either side of the river 
or in close proximity to it. The central point of the museum map 
is the Städel Museum. In the interiors of the neo-renaissance 
building there are the works of, among others, Sandro Botticelli, 
Rembrandt, Albrecht Dürer and Jan Vermeer. Several museums 
were built after the transformation of historic villas, and some  
of the buildings were built in the 1980s largely through the 
efforts of Hilmar Hoffmann, a Frankfurt councillor and a theatre 
and film director. Art lovers should consider purchasing a Frankfurt 
Card. With it, you can take advantage of discounts on admission 
to museums, public transport and even shopping. ◊

→ WORTH KNOWING 
Although the city in the federal state  

of Hessen considers itself the financial center 
of the Euro zone, the metropolis – sometimes 

referred to as Bankfurt – is famous for its 
many important museums. For example, the 

Jewish Museum, the German Film Museum, 
the Museum of Dialogue, the Goethe Museum 

and the German Museum of Architecture.

Więcej informacji/Learn more
www.airport.wroclaw.pl
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W mieście muzeów
In the city of museums

SYMBOLEM STOLICY KRÓLESTWA NIDERLANDÓW SĄ BEZDYSKUSYJNIE ROWERY, ALE RÓWNIE DOBRZE 
MOGŁYBY NIM BYĆ MUZEA, W KTÓRYCH ZOBACZYSZ MIĘDZY INNYMI SŁYNNE OBRAZY I POZNASZ BOGATĄ 

HOLENDERSKĄ HISTORIĘ. OTO NAJCIEKAWSZE I NAJSŁYNNIEJSZE Z NICH. 
THE SYMBOL OF THE CAPITAL OF THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS IS INDISPUTABLY THE BICYCLE, BUT IT 

COULD ALSO BE MUSEUMS WHERE MANY FAMOUS PAINTINGS CAN BE VIEWED AND IT IS WHERE TO LEARN ABOUT 
THE RICH HISTORY OF HOLLAND. HERE ARE THE MOST INTERESTING AND THE MOST WELL-KNOWN MUSEUMS.

TEXT  Katarzyna Lewińska
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RIJKSMUSEUM. Muzeum Państwowe to niezaprzeczalnie  
obowiązkowy punkt na turystycznej mapie Amsterdamu.  
Wśród ponad 5 tysięcy obrazów znajdują się m.in. „Mleczarka” 
Jana Vermeera, autoportret Vincenta van Gogha z 1887 roku 
oraz „Nocna straż” Rembrandta, której pierwotny tytuł – nada-
ny przez samego autora – brzmiał „Kompania Fransa Banninga  
Cocqa i Willema van Ruytenburgha”. Oprócz imponującej ko-
lekcji dzieł malarstwa holenderskiego zwiedzający zobaczą tu 
bogate zbiory sztuki azjatyckiej oraz eksponaty z tzw. złotego 
wieku Królestwa Niderlandów, m.in. meble, porcelanę z Delft, 
srebra, a także… domki dla lalek. 

MUZEUM VAN GOGHA. W stolicy Holandii nie mogło zabrak-
nąć Muzeum Vincenta van Gogha, poświęconego twórczości 
jednego z najwybitniejszych malarzy w historii świata. Zbiory 
liczą ponad 200 obrazów, 500 rysunków i 700 listów postim-
presjonistycznego artysty. Najcenniejszą część kolekcji sta-
nowią płótna „Jedzący kartofle”, „Pokój van Gogha w Arles”, 
„Wazon z piętnastoma słonecznikami” należący do słynnej serii 
„Słoneczniki” oraz „Pole pszenicy z krukami” – dzieło uwa-
żane przez wielu historyków sztuki za zapis emocjonalnego 
stanu malarza zmagającego się z zaburzeniami psychicznymi. 
Planując zwiedzanie, warto uwzględnić, że gmach znajduje się 
w bardzo bliskim sąsiedztwie Rijksmuseum. 

DOM ANNE FRANK. Przy Westermarkt 20 mieści się Dom 
Anne Frank, w którym od 6 lipca 1942 do 4 sierpnia 1944 roku 
ukrywała się wraz z rodziną autorka „Dziennika Anne Frank”. 
To właśnie tam żydowska dziewczynka prowadziła pamiętnik, 
w którym opisywała drobne radości, smutki, chwile spędzone 
z najbliższymi oraz codzienność pełną strachu przed denun-
cjacją. Swoimi przemyśleniami i uczuciami dzieliła się z wymy-
śloną przyjaciółką Kitty. Ostatni wpis pochodzi z 1 sierpnia  
1944 roku. Otto Frank, ojciec Anne, w 1947 roku po raz 
pierwszy opublikował wstrząsające świadectwo swojej córki. 
Dziś Dom Anne Frank odwiedzają rocznie tysiące turystów, 
w milczeniu przechadzając się po pustych, autentycznych 
pomieszczeniach, które mieszczą w sobie ogrom trudnej 
wojennej historii. 

AMSTERDAM MUSEUM. Jeśli chcesz lepiej poznać stolicę 
Królestwa Niderlandów, udaj się do Amsterdam Museum. Wizy-
ta w tym miejscu to także świetne rozwiązanie dla osób, które 
mają mało czasu, ponieważ dla zwiedzających została przygo-
towana trwająca godzinę interaktywna prezentacja.  
Jej tematem przewodnim jest fascynująca historia Amsterdamu. 
Od 1975 roku muzeum ma swoją siedzibę w budynku przy  
ul. Kalverstraat, gdzie w przeszłości mieścił się klasztor, 
a w 1578 roku działalność rozpoczął miejski sierociniec, który 
funkcjonował aż do 1960 roku. O tym, jak wyglądało życie 
dzieci w placówce, dowiesz się z jednej z wystaw. ◊

THE RIJKSMUSEUM. The State Museum is undeniably a must-
-see on the tourist map of Amsterdam. Among the over 
5,000 paintings there are, “The Milkmaid” by Jan Vermeer, 
a self-portrait by Vincent van Gogh from 1887 and “The Night 
Watch” by Rembrandt, the original title – given by the artist 
himself – was “The Company of Frans Banning Cocq and Wil-
lem van Ruytenburgh”. In addition to an impressive collection 
of Dutch paintings, visitors will find a rich collection of Asian 
art and exhibits from the so-called “Golden Age of the King-
dom of the Netherlands,” furniture, porcelain from Delft, silver, 
and … dollhouses. 

THE VAN GOGH MUSEUM. The Vincent Van Gogh Museum, 
dedicated to the work of one of the outstanding painters in 
world history, should not be missed whilst in the capital of the 
Netherlands. The collection consists of over 200 paintings, 
500 drawings and 700 letters from the post-impressionist 
artist. The most valued part of the collection are the canvases, 
“The Potato Eaters”, “Van Gogh's Room in Arles”, “Vase with 
Fifteen Sunflowers” belonging to the famous series “Sunflo-
wers” and “Wheat Field with Ravens” – a work considered by 
many art historians to be a record of the painter's emotional 
state and struggle with mental disorders. When planning 
a visit here, note that the building is located very close to the 
Rijksmuseum. 

THE ANNE FRANK HOUSE. The Anne Frank House is located  
at 20 Westermarkt. Here from 6 July 1942 to 4 August 1944  
the author of “Anne Frank's Diary” hid with her family. It is  
the diary of a Jewish girl in which she describes the small joys, 
sorrows, the moments spent with her family and everyday life 
which was full of the fear of denunciation. She shared her tho-
ughts and feelings with an imaginary friend Kitty. The last entry 
is from August 1, 1944. Otto Frank, Anne's father, published his 
daughter's shocking testimony for the first time in 1947. Today, 
the Anne Frank House is visited by thousands of people every 
year, silently walking through the empty, rooms where Anne hid 
for two years during World War II.

THE AMSTERDAM MUSEUM. If you want to get to know  
the capital of the Kingdom of the Netherlands better, best go 
to the Amsterdam Museum. A visit to this place is also a great 
solution for people who have little time, because an hour-
-long interactive presentation has been prepared for visitors. 
Its main theme is the fascinating history of Amsterdam. Since 
1975, the museum has been located in the building at 92 Ka-
lverstraat, where a monastery had stood in the past, and where 
in 1578 a municipal orphanage was opened which functioned 
until 1960. Here you will learn about the life of the children  
in the orphanage at one of the exhibitions. ◊

Połączenia 
Do Amsterdamu z Wrocławia 
polecisz z linią lotniczą KLM.  
Kup bilet na www.klm.com.

Connections
You can fly to Amsterdam from Wrocław 
with KLM airline. 
Buy a ticket at www.klm.com.

Więcej informacji/Learn more
www.airport.wroclaw.pl
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W DUBLINIE, PO IRLANDZKU BAILE ÁTHA CLIATH, ODKRYJESZ SMAK WHISKEY, SPOTKASZ W PARKU STADO DANIELI, 
W DZIELNICY TEMPLE BAR POSŁUCHASZ IRLANDZKIEJ MUZYKI NA ŻYWO, A W TRINITY COLLEGE ZOBACZYSZ 

SPEKTAKULARNĄ I NAJWIĘKSZĄ SALĘ BIBLIOTECZNĄ W EUROPIE. JAKIE JESZCZE ATRAKCJE SKRYWA STOLICA 
IRLANDII? IN DUBLIN, IN IRISH BAILE ÁTHA CLIATH, YOU WILL BE INTRODUCED TO THE TASTE OF WHISKEY, ENCOUNTER 

A HERD OF FALLOW DEER IN A PARK, LISTEN TO LIVE IRISH MUSIC IN THE TEMPLE BAR, AND AT TRINITY COLLEGE YOU WILL 
SEE THE SPECTACULAR AND LARGEST AND LONGEST LIBRARY MAIN CHAMBER IN EUROPE. WHAT OTHER ATTRACTIONS 

DOES THE CAPITAL OF IRELAND HOLD FOR YOU?

TEXT  Katarzyna Lewińska

Spacerem przez Dublin
A Walk through Dublin

→ WARTO WIEDZIEĆ
Z myślą o osobach niewidomych 

i niedowidzących zaprojektowano jeden 
z ogrodów w St Stephen's Green. Rosną 

w nim niezwykle aromatyczne krzewy oraz 
zioła z etykietami w alfabecie Braille'a. 

1

Dublin to miasto idealne dla osób, które lubią spacerować. 
Będąc w centrum, do większości atrakcji i zabytków można 
dotrzeć pieszo lub rowerem miejskim (w stolicy Irlandii znaj-
duje się kilkadziesiąt samoobsługowych stacji rowerowych!). 

PRZED PÓJŚCIEM DO PUBU. W samym sercu Dublina mieści 
się katedra św. Patryka (jej irlandzka nazwa brzmi Árd Eaglais 
Naomh Pádraig). Świątynię pochodzącą z  lat 1220-1259 
zbudowano w miejscu starożytnej studni. Według legendy 
z jej źródeł miał korzystać sam św. Patryk, patron nie tylko 
Irlandii, lecz także Nigerii. Kościół jest największą budowlą 
sakralną Zielonej Wyspy. Ma status katedry narodowej, a w jej 
murach spoczywa m.in. Jonathan Swift, autor XVIII-wiecznej 
powieści „Podróże Guliwera”. Wnętrze budowli stanowi do-
skonały przykład gotyku. To świetna okazja do zobaczenia 
tego stylu architektonicznego w najczystszej formie – bez 
barokowych wpływów. 

Dublin is the city for people who like to walk. Most attrac-
tions and sights, as they are in the center, can be reached on 
foot or by city bike (there are dozens of self-service cycle 
stations in the Irish capital!).
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→ WORTH KNOWING
One of the gardens in St Stephen's 

Green has been designed for the 
visually impaired. It has extremely 

aromatic shrubs and herbs  
with Braille labels.

PARK CZY PUB? W zależności od upodobań z katedry 
można wybrać się do St Stephen's Green lub dzielnicy 
Temple Bar. Szukając spokoju i chwili przerwy, wybierz opcję 
pierwszą, czyli miejski park w centrum miasta. Obecny wygląd 
zielonego kompleksu w dużej mierze przypomina wiktoriań-
ski projekt parku z końcówki XIX wieku. Zobaczysz tu liczne 
wiktoriańskie klomby wypełnione kwiatami, m.in. tulipanami, 
petuniami i pelargoniami. Poza symetrycznie biegnącymi 
ścieżkami i trawnikami uwagę przykuwa jezioro wraz z wodo-
spadem i wyspą. 
Niepowtarzalną atmosferę Dublina poczujesz w Temple 
Bar (w języku irlandzkim Barra an Teampaill). Choć miejsce 
nabrało typowo turystycznego charakteru, to i tak warto się 
tam udać, aby poczuć klimat pubów, z których słynie Irlandia. 
Miejsce rozkwita wieczorem – warto sprawdzić, jak smakuje 
pinta guinnessa sączonego przy dźwiękach irlandzkiej muzyki 
granej na żywo. 

BEFORE GOING TO THE PUB. In the heart of Dublin is  
St. Patrick's Cathedral (Irish: Árd Eaglais Naomh Pádraig). This 
place of worship is from 1220-1259 and stands on the site of 
an ancient well. According to legend, the well's source was 
used by St. Patrick, the patron of not only Ireland, but also 
Nigeria. The cathedral is the largest religious building on the 
Emerald Isle. It has the status of a national monument, and on 
one wall is a bust of Jonathan Swift, Dean of St. Patrick's, au-
thor of the 18th-century novel “Gulliver's Travels”. The interior 
of the building is a perfect example of Gothic style. This is 
a great opportunity to see this architectural style in its purest 
form – without baroque influences.

PARK OR PUB? Depending on your taste in cathedrals, you 
can visit St Stephen's Green or the riverside Temple Bar 
neighbourhood. When looking for peace and a moment for 
a break, choose the first option, the park in the city center. 
Today's appearance of the green park largely resembles the 
Victorian park design of the late 19th century. Here you will 
see numerous Victorian style flower beds filled with tulips, 
petunias and geraniums. Apart from the symmetry of the pa-
ths and lawns, you will be drawn to the lake with the waterfall 
and the island.
You can feel the unique atmosphere of Dublin in Temple Bar 
(Irish: Barra an Teampaill). Although the place has acquired 
a typical tourist character, it is still worth going there to feel 
the atmosphere of the pubs that Ireland is famous for. The 
place thrives in the evening – it is worth checking the taste 
of a pint of Guinness sipped to the sounds of live Irish music.

3
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CZAS NA KSIĄŻKI. Zarówno z dzielnicy Temple Bar,  
jak i St Stephen’s Green jest blisko do zachwycającej biblio-
teki Trinity College. Uczelnia została założona w 1592 roku 
przez królową Elżbietę I, a prace nad budową Starej Biblio-
teki rozpoczęły się w 1712 roku. W bibliotecznych zbiorach 
zgromadzono ponad 6 milionów materiałów! Najcenniejszym 
z nich jest pochodząca z ok. 800 roku „Księga z Kells” – 
bogato ilustrowany manuskrypt pochodzący najprawdopo-
dobniej z klasztoru na wyspie Iona. Na szczególną uwagę 
zasługuje też Długa Sala (Long Room) o długości 65 metrów 
i szerokości 12 metrów. Wnętrze pomieszczenia zachwyca 
wspaniałą architekturą i podniosłą atmosferą. Warto wie-
dzieć, że biblioteka Trinity College jest największą i najstarszą 
biblioteką Irlandii. Na uczelni studiowali m.in. autor gotyckiej 
powieści „Dracula”, poeta i prozaik Oscar Wilde oraz prezy-
dentka Irlandii Mary Robinson. 

TIME FOR BOOKS. From both Temple Bar and St Stephen's 
Green, it is close to the stunning Trinity College Library.  
The university was founded in 1592 by Queen Elizabeth I and 
work on the construction of the Old Library began in 1712. 
Over 6 million books have been gathered in the library's 
collections! The most valuable of them is the “Book of Kells” 
from around 800 AD – a richly illustrated manuscript most 
probably from a monastery on the island of Iona. Particularly 
noteworthy is the Long Room, 65 meters long and 12 meters 
wide. The interior of the room is impressive with its magni-
ficent architecture and inspirational atmosphere. It is worth 
knowing that the Trinity College library is the largest and 
oldest library in Ireland. The author of the gothic novel  
“Dracula”, the poet and novelist Oscar Wilde, and the Presi-
dent of Ireland, Mary Robinson studied at the university.

FOR SHOPPING AND COFFEE. A few hundred meters from 
Trinity College is Grafton Street Pedestrian mall. You can buy 
travel souvenirs here or have a coffee in one of the many 
cafes. There are also pubs nearby – after all, Ireland  
is famous for the production of the Guinness. You can learn 
more about this drink at the interactive Guinness Storehouse.  
And don't miss the pub here. It is located on the top floor 
with a great view of Dublin.
Ireland is also considered the home of whisky (on the Eme-
rald Isle the spelling is whiskey). You can learn more about 
this alcoholic beverage at the Jameson Distillery on Bow 
Street. One of the highlights is a tasting where participants 
learn how to distinguish Irish whiskey from Scotch whisky  
and American bourbon.

6

→ WARTO WIEDZIEĆ
Planując dłuższy pobyt, warto rozważyć 

wycieczkę na malowniczy półwysep 
Howth Head, do zjawiskowych Klifów 

Moheru lub miasta Galway słynącego 
z zamiłowania do irlandzkiej kultury, 

zwłaszcza muzyki i tańców.  

7
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NA ZAKUPY I KAWĘ. Kilkaset metrów od Trinity College mie-
ści się deptak Grafton Street. Kupisz tu pamiątki z podróży 
albo napijesz się kawy w jednej z licznych kawiarni. W pobliżu 
nie brakuje także pubów – w  końcu Irlandia słynie z produk-
cji piwa guinness. Więcej o tym trunku można dowiedzieć 
się z interaktywnego muzeum Guinness Storehouse. I tu nie 
mogło zabraknąć pubu. Znajduje się on na ostatnim piętrze, 
będąc jednocześnie świetnym punktem widokowym Dublina. 
Irlandię uważa się też za ojczyznę whisky (na Zielonej Wyspie 
spotkamy się z zapisem whiskey). Więcej o tym alkoholu 
dowiesz się w Destylarni Jameson przy Bow Street. Jedną 
z atrakcji jest degustacja, podczas której uczestnicy dowia-
dują się, jak odróżniać irlandzką whiskey od szkockiej whisky 
i amerykańskiego bourbona. 

8

DANIELE W DUBLINIE. Phoenix Park to duży park miejski 
(ponad 700 hektarów) leżący 2-4 kilometry na zachód od 
centrum miasta, a na północ od rzeki Liffey. To idealne miejsce 
na wycieczkę rowerową. Na jego terenie znajdują się dwie 
znaczące rezydencje – ambasadora Stanów Zjednoczonych 
oraz prezydenta Irlandii. Wśród polnych ścieżek mogą prze-
chadzać się półdziko żyjące daniele. Ich populacja liczy ok. 
400-450 osobników. Część z nich pochodzi z pierwotnego 
stada wprowadzonego do parku w latach 60. XVII wieku. ◊

→ GOOD TO KNOW 
When planning a longer stay, it is worth 

considering a trip to the picturesque 
Peninsula Howth Head, to the 

phenomenal Cliffs Moher or the famous 
city of Galway for the love of Irish culture, 

especially music and dancing.

FALLOW DEER IN DUBLIN. Phoenix Park is a large city park 
(over 700 hectares) located 2-4 kilometers west of the city 
center and north of the River Liffey. It's the perfect place 
for a bicycle ride. There are two significant residences on 
its premises – the ambassador of the United States and 
the president of Ireland. When walking along the dirt paths 
half-wild fallow deer can be seen. Their population is about 
400-450 individuals. Some of them are descended from 
the original herd introduced to the park in the 1660s. ◊

1  Katedra św. Patryka / St. Patrick's Cathedral 
 2  Wnętrze katedry św. Patryka / Cathedral interior

3  Temple Bar 
4  Guinness Storehouse

5   Park miejski St. Stephen's Green 
/ St. Stephen's Green Park 

6  Wnętrze biblioteki Trinity College  
/ Interior Trinity College Library 

7, 8  Półwysep Howth Head / The peninsula of Howth Head

Połączenia 
Do Dublina z Wrocławia  
polecisz z linią lotniczą Ryanair. 
Kup bilet na www.ryanair.com.

Connections
You can fly to Dublin from Wrocław  
with the Ryanair airline.
Buy a ticket at www.ryanair.com.

Więcej informacji/Learn more
www.airport.wroclaw.pl
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Rodzinny weekend jesienią
Family Autumn flights 

JESIEŃ TO IDEALNY CZAS NA KRÓTKIE, WEEKENDOWE WYPADY Z RODZINĄ. KIEDY JUŻ WAKACYJNE WSPOMNIENIA WYBLAKNĄ,  
A DO PRZERWY BOŻONARODZENIOWEJ JEST JESZCZE KILKA TYGODNI, CZAS MOŻNA UMILIĆ SOBIE CITY BREAKIEM. DZIĘKI BOGATEJ SIATCE 

POŁĄCZEŃ Z WROCŁAWIA JEST W CZYM WYBIERAĆ! A FAMILY WEEKEND IN AUTUMN. AUTUMN IS THE PERFECT TIME FOR SHORT WEEKEND 
TRIPS WITH THE FAMILY. WHEN THE HOLIDAY MEMORIES FADE, AND THERE ARE STILL A FEW WEEKS UNTIL THE CHRISTMAS BREAK, YOU HAVE 

TIME FOR A CITY BREAK. THANKS TO THE PLENTIFUL NETWORK OF CONNECTIONS FROM WROCŁAW, THERE IS A LOT TO CHOOSE FROM!

TEXT  Ewa Guzek, Guzki on Tour

By uciec przed jesienną pluchą, można wybrać południe 
naszego kontynentu. Zaledwie kilkugodzinny lot dzieli Wrocław 
od znacznie cieplejszych w tym okresie Włoch. Na tych, którzy 
stawiają na rozrywkę, czeka duński Legoland. Miłośników przy-
rody z kolei pozytywnie zaskoczy irlandzka stolica.  

RZYM. W październiku i listopadzie temperatury w Rzymie  
wahają się między 15 a 24°C. Jest zatem przyjemnie ciepło, 
choć – oczywiście – w tym okresie mogą wystąpić opady. 
Włosi uwielbiają dzieci, a w Wiecznym Mieście znajdą się 
atrakcje dla wszystkich. Fani historii i architektury będą chcieli 
odwiedzić największe atrakcje, jak Koloseum, Forum Roma-
num, Kapitol, Panteon, Watykan i Fontanna di Trevi. Dzieci 
taka wycieczka może jednak zmęczyć. Na pewno zachwyci je 
jednak wizyta w muzeum Explora. Miejsce przypomina trochę 
warszawskie Centrum Nauki Kopernik i łódzkie Centrum Nauki 

To escape autumn’s nasty weather, why not choose the southern 
regions of our continent. Only a few hours’ flight separates Wro-
cław from a much warmer Italy at this time of the year. For those 
who prefer entertainment, Danish Legoland awaits. And nature 
lovers will be positively surprised by the Irish capital. 

ROME. In October and November, temperatures in Rome range 
from 15 to 24C. Therefore pleasantly warm, although – of course – 
 there me be some rain during this period. Italians love children, 
and there will be attractions for everyone in the Eternal City. 
History and architecture afficinados will want to visit top attrac-
tions such as the Coliseum, Roman Forum, Capitol, Pantheon, 
Vatican and Trevi Fountain. A trip like this, however, can be tiring 
for children. But they will surely be delighted with a visit to the 
Explora museum. It's a bit like our native Copernicus Science 
Center and the Experymentarium Science Center in Łódź.  
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The youngest children will be able to experiment and play here, 
and even build a machine themselves. 
When visiting the famous Villa Borghese park, it is really worth 
visiting the Roman zoo, which was established at the beginning 
of the last century. The animals can be seen when walking or by 
using the funicular on the designated routes. Small children  
enter for free.  
There is also the open air Oasi Park amusement park. For those 
who want to have a bit of fun, there are numerous carousels, 
playgrounds and games, all arranged in the style of their favourite 
fairy tales. Those who decide to rent a car will be able to reach 
suburban attractions, such as the Monster Park, located about  
60 kilometers from Rome. This is a mannerist garden founded  
in the 16th century, in which huge, unusual sculptures are hidden. 

BILLUND. Danish Billund is a paradise for those who like to 
spend time actively and are looking for places with organi-
zed attractions. The town is famous primarily for the oldest 
Legoland in Europe. The amusement park is also open in 
October and November. In October it is possible to visit 
during the week, in November the park is open only at 
weekends. Legoland consists of thematic zones, and each 

Experymentarium. Najmłodsi będą mogli tu do woli doświad-
czać i bawić się, a nawet samodzielnie zbudować maszynę. 
Podczas zwiedzania słynnego parku Villa Borghese warto za-
haczyć o rzymskie zoo, które powstało na początku ubiegłego 
stulecia. Zwierzęta można podziwiać, spacerując lub korzysta-
jąc z kolejki kursującej po wyznaczonych trasach. Małe dzieci 
(niższe niż 100 cm) wchodzą bezpłatnie. Na świeżym powietrzu 
znajduje się również park rozrywki Oasi Park. Na spragnionych 
zabawy czekają tu liczne karuzele, place zabaw i gry, a wszystko 
urządzono w stylu ulubionych bajek. Ci, którzy zdecydują się 
wypożyczyć samochód, dotrą też do podmiejskich atrakcji, ta-
kich jak położony ok. 60 kilometrów od Rzymu park potworów, 
czyli manierystyczny, założony w XVI w. ogród, w którym kryją się 
ogromne, niecodzienne rzeźby.

BILLUND. Duńskie Billund to raj dla tych, którzy lubią aktywnie 
spędzać czas i szukają miejsc z zorganizowanymi atrakcjami. 
Miasteczko słynie przede wszystkim z najstarszego w Euro-
pie Legolandu. Park rozrywki działa również w październiku 
i listopadzie. O ile w październiku zwiedzanie w tygodniu jest 
możliwe, o tyle w listopadzie park otwarty jest tylko w week-
endy. Legoland składa się ze stref tematycznych, a w każdej 
z nich znajdują się różne atrakcje, m.in. Lego safari, miniland, 
miniłódki, kilka różnych pociągów i monoraili z klocków Lego, 
którymi mogą jeździć dzieci, wieża widokowa, niezliczone 
karuzele, oceanarium, strefy Star Wars, Ninjago i piracka. Dzieci 
mogą też zamienić się w poszukiwaczy złota, strażaków i ryce-
rzy. O określonych godzinach w różnych strefach odbywają się 
także show na żywo. Atrakcji jest tak wiele, że na pobyt w par-
ku warto przeznaczyć co najmniej dwa dni. Okolice Billund to 
jednak nie tylko Legoland, lecz także Lalandia, czyli największy 
aquapark w Skandynawii z najdłuższą w Europie dziką rzeką.  
To idealne miejsce na chłodne jesienne dni – temperatura 
wody w basenach to 28°C, a powietrza – 30°C. Znajduje się tu 
niezliczenie wiele atrakcji dla całej rodziny – zjeżdżalnie i baseny 
dla najmłodszych dzieci i dla szalejących nastolatków. W kom-
pleksie znajdują się także małpi gaj – Monky Tonky Land, strefa 
fitness, kręgielnia, minigolf, ścianka wspinaczkowa, całoroczne 
lodowisko, szkółka narciarska i górka do zjeżdżania na oponach. 

2
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Połączenia 
Z Wrocławia do Rzymu, Billund i Dublina  
polecisz z linią lotniczą Ryanair. 
Kup bilet na www.ryanair.com.

Connections
You will fly from Wrocław to Rome, Billund  
and Dublin with Ryanair airline.
Buy a ticket at www.ryanair.com.

Więcej informacji/Learn more
www.airport.wroclaw.pl
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25 kilometrów od Legolandu mieści się zoo safari Givskud. 
Zostało ono podzielone na strefy według kontynentów. Zwie-
rzęta swobodnie poruszają się po całym parku, dlatego nie 
wolno wychodzić z samochodu ani otwierać okien. Zoo safari 
jest otwarte codziennie aż do 28 października. 

DUBLIN. Miłośnicy przyrody z pewnością odnajdą się także 
w Dublinie. W stolicy Irlandii znajduje się bowiem największy 
park miejski w Europie – Phoenix (707 ha), a w nim miejskie 
zoo z mnóstwem zwierząt. W weekendy organizowane są tu 
specjalne pokazy dla maluchów, a także spotkania z opie-
kunami i warsztaty dla starszych dzieci. Na zmęczonych 
chodzeniem czekają błonia świetne do zabawy i pikników. 
Do spacerów zachęcają ponadto rozległe tereny parku św. 
Anny, w którym znajdują się tajemnicze wieże i ruiny. 
W Dublinie znajduje się również miejska farma – Airfield  
Estate, gdzie można obejrzeć owce, świnie, osły i kury.  
Organizuje się tutaj codzienne zajęcia poranne  
(np. zbieranie jaj), w które można się zaangażować.
Jeśli pogoda będzie nieco gorsza, warto wybrać się  
do Imaginosity, czyli interaktywnego muzeum dla dzieci  
(do ok. 9. roku życia). Miejsce zaprojektowano specjalnie 

has various attractions, incl. Lego safaris, miniland, mini-bo-
ats, several different trains and a Lego monorail that can be 
taken by children, observation tower, countless carousels, an 
oceanarium, Star Wars, Ninjago and pirate zones. Children 
can also pan handle for gold, become fire-fighters and 
knights. There are also live shows in different zones at certain 
times. There are so many attractions that it is worth spending 
at least two days in the park. The Billund area, however, is not 
only Legoland, but also Lalandia, which is the largest aqu-
apark in Scandinavia with the longest wild river in Europe. It is 
an ideal place for cool autumn days – the water temperature 
in the pools is 28C, and the temperature of the air is 30C. 
There are countless attractions for the whole family – slides 
and swimming pools for the youngest children and for full 
of energy teenagers. The complex also includes a monkey 
grove – Monky Tonky Land, a fitness area, a bowling alley, 
miniature golf, a climbing wall, an all-year-round ice rink, 
a ski school and a tire slope. 25 kilometers from Legoland is 
the Givskud Safari Zoo, which has been divided into zones 
according to continents. The animals move freely throughout 
the park, so getting out of the car or opening the windows is 
not permitted. The Safari Zoo is open daily until October 28th. 
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DUBLIN. Nature lovers will also find their way to Dublin.  
The capital of Ireland has the largest city park in Europe – 
Phoenix Park (707 ha), and in it a city zoo with many animals. 
At weekends, special shows for children are organized, 
along with meetings with caregivers and workshops for 
older children. Those tired of walking can enjoy the great 
expanse of the grounds for relaxation, fun and picnics, as 
well as the extensive grounds of St. Anna, with mysterious 
towers and ruins. 
There is also a municipal farm in Dublin – Airfield Estate, 
where you can see sheep, pigs, donkeys and chickens. 
There are daily morning activities (e.g. egg collection) that 
you can engage in. 
Should the weather be uncertain, visit Imaginosity, an interac-
tive museum for children (up to 9 years old). The place has 
been designed especially with the youngest visitors in mind 
with many attractions they can climb, touch, pull and push. 
Little visitors can turn into builders or doctors, climb a tree 
house inhabited by fairies or take part in a performance. 
The youngest will also find Dublin interesting next to the Christ 
Church Cathedral, transporting visitors to medieval Dublin. 
The part of the exhibition devoted to the Vikings (especially 
their longships) is very popular with children. 
Before the travelling season around the European Christmas 
markets begins, take a break from everyday life for a few days 
and choose one of the cities from the extensive network of 
connections at Wrocław Airport – Nicolaus Copernicus. ◊

z myślą o najmłodszych zwiedzających – ma sporo atrakcji, 
na które można się wspinać, które można dotykać, ciągnąć 
i pchać. Mali zwiedzający mogą zmienić się w konstruktorów 
lub w lekarzy, wspiąć się na domek na drzewie zamieszkany 
przez wróżki lub wziąć udział w spektaklu.  
Dla najmłodszych interesująca będzie też Dublinia obok 
katedry Christ Church, która przenosi zwiedzających do 
średniowiecznego Dublina. Hitem wśród dzieci jest część 
wystawy poświęcona wikingom (a zwłaszcza łodzie długody-
stansowe). 
Zanim zacznie się sezon podróży po europejskich bożona-
rodzeniowych jarmarkach, warto na kilka dni oderwać się od 
codzienności i wybrać jedno z miast z bogatej siatki połą-
czeń Portu Lotniczego Wrocław im. Mikołaja Kopernika. ◊
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1  Park wokół willi rodu Borghese na wzgórzu Pincio w Rzymie 
/ A park by the villa of the Borghese family on the Pincio hill in Rome

2  Unikitty's Disco Drop w Legolandzie 
/ Unikitty's Disco Drop in Legoland 

3  Legoland 
4  Airfield Estate w Dublinie / Airfield Estate in Dublin

5  Aquapark Lalandia w Billund / Lalandia Water Park in Billund
6  Zoo Givskud / Givskud Zoo

7  Stado jeleni w Phoenix Park w Dublinie  
/ A herd of deer in Phoenix Park, Dublin 

8  Dublinia

GUZKI ON TOUR
Podróżująca rodzina, której pasją jest organizowanie 

samodzielnych wypraw. We czwórkę odkrywają nie tylko 
Europę, ale też inne kontynenty. Szczególnie pokochali 
Azję Południowo-Wschodnią, choć największą miłością, 

niezmiennie, darzą polskie Tatry i gruziński Kaukaz.

GUZKI ON TOUR
A traveling family whose passion is to organize inde-

pendent trips to discover not only Europe, but also other 
continents. They fell in love especially with Southeast Asia, 

but their greatest enthusiasm invariably is for  
the Polish Tatras and the Georgian Caucasus.

www.guzkiontour.pl 
www.facebook.com/guzkiontour
www.youtube.com/guzkiontour 

www.instagram.com/guzkiontour

8

25PANORAMA

https://guzkiontour.pl/


ZAPRASZAMY CZYTELNIKÓW NA JESIENNY SPACER Z JOANNĄ LAMPARSKĄ. PISARKA, DZIENNIKARKA 
I PODRÓŻNICZKA OPROWADZI NAS PO NIEZWYKŁYCH MIEJSCACH STOLICY DOLNEGO ŚLĄSKA I REGIONIE. 

ODKRYJMY TAJEMNICE WROCŁAWIA! TODAY WE INVITE OUR READERS FOR AN AUTUMN WALK WITH JOANNA 
LAMPARSKA. THE WRITER, JOURNALIST AND TRAVELLER WILL SHOW US AROUND THE UNUSUAL PLACES  

IN THE CAPITAL OF LOWER SILESIA AND THE REGION. LET'S DISCOVER THE SECRETS OF WROCŁAW! 

TEXT  Przemysław Przybylski

We start our walk in Krzyki in Wrocław, the place where our 
heroine lives. 

AN IMPRESSIONIST VILLA. A few tram stops south of the 
center, on the edge of the South Park, on Kutnowska Street, 
there is a beautiful and mysterious villa, which before the 
war housed one of the largest Impressionist collections  
in the city. This is the place Lamparska wrote about  
in the book “This house has a secret”. Its owner was a local 
entrepreneur – Max Silberberg.

Przechadzkę zaczynamy na wrocławskich Krzykach, czyli 
w miejscu, gdzie mieszka nasza bohaterka.

WILLA Z DZIEŁAMI IMPRESJONISTÓW. Kilka przystanków 
tramwajowych na południe od centrum, na skraju parku Połu-
dniowego, przy ulicy Kutnowskiej, mieści się piękna i tajemni-
cza willa, w której przed wojną znajdowała się jedna z najwięk-
szych kolekcji impresjonistów w mieście. To miejsce, o którym 
Lamparska pisała w książce „Ten dom ma tajemnicę”, a jego 
właścicielem był miejscowy przedsiębiorca – Max Silberberg. 

Wrocław nieoczywisty
Wrocław is not obvious  

1
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JOANNA LAMPARSKA

Szuka ukrytych skarbów, pisze o nich książki,  

podróżuje daleko i blisko. Śledzi tajemnice Dolnego Śląska, 

zbiera informacje o zaginionych w czasie II wojny świa-

towej zabytkach i dokumentach. Napisała kilkanaście 

książek, w tym wiele „przewodników innych niż wszystkie”, 

w których w pełen fantazji sposób prowadzi czytelników 

przez niezwykłe historie zamków, pałaców i podziemi. 

Z wykształcenia jest filologiem klasycznym i archeologiem 

sądowym, bierze udział w akcjach eksploracyjnych.

  

Searches for hidden treasures, writes books about them, 

travels far and wide. She tracks the secrets of Lower 

Silesia, collects information about monuments and doc-

uments those lost during World War II. She has written 

over a dozen books, including many “guides unlike any 

other”, in which she guides readers in a fantasy way 

through the extraordinary stories of castles, palaces 

and undergrounds. Trained as a classical philologist 

and forensic archaeologist, she participates  

in exploratory actions.

– Nad jego biurkiem wisiał obraz „Baletnice” Edgara Degasa, 
był też jeden z najdroższych obrazów na świecie – „Most 
w Trinquetaille” Vincenta van Gogha, który w latach 70. został 
odzyskany przez synową właściciela – opowiada pisarka. 
Wcześniej Silberberga, który był Żydem, zmuszono do 
sprzedania kolekcji, a jego dom został zajęty przez Służbę 
Bezpieczeństwa Reichsführera SS. Już w tym stuleciu w jego 
piwnicach mieściła się restauracja „Pieprz i Wanilia”, teraz 
powierzchnię zajmują prywatne firmy, ale wciąż warto ten 
pełen historii budynek zobaczyć z zewnątrz.

KAWIARENKA U SIÓSTR. Do środka trzeba wejść, by zoba-
czyć ulubione miejsce Joanny Lamparskiej we Wrocławiu, 
czyli Kawiarenkę św. Jadwigi (na Facebooku: Dom Notre 
Dame), która mieści się przy ul. Św. Marcina na Ostrowie 
Tumskim. To XIX-wieczny obiekt klasztorny, posadowiony na 
reliktach pierwszego we Wrocławiu Zamku Piastów Śląskich. 
– Wokół zawsze jest dużo turystów, ale gdy wchodzisz do 
tej ślicznej kawiarni, a potem przechodzisz przez gigantycz-
ny portal do ukwieconego ogrodu, nagle robi się cicho. 
A że mało kto o tym miejscu wie, nie spotyka się co chwilę 
kogoś znajomego – opowiada podróżniczka, zaznaczając, 
że prowadzące kawiarenkę Siostry robią świetne ciast-
ka – codziennie inne – a w podziemiach można zobaczyć 
wystawę poświęconą piastowskiemu Wrocławiowi i dowie-
dzieć się sporo o Henryku Probusie, który chciał być królem 
Polski. Z kawiarenki już rzut beretem na plac Bema, gdzie 
pieką najlepszy we Wrocławiu chleb – „rycerski”. – Bierzemy 
zawsze spalone, prawie czarne, i zjadamy w pół dnia – śmieje 
się Lamparska. I ostrzega, że piekarnia ma swoje zasady: nie 
można płacić kartą i przynosić plastikowych torebek. Kolejka 
po chleb jest zaś niezmiennie długa.

TARG NA MŁYNIE. Inne przysmaki, niekoniecznie piastowskie, 
można dostać na Targu na Młynie (al. Poprzeczna 33). Działa 
w niedzielę, a do wyboru są tureckie czy bułgarskie sery, 
przyprawy i ciemny smażony chlebek, który sprzedają panie 
z Ukrainy. Poza tym suszone ryby, słodycze, a kawałek dalej 
słychać już zachęcające zawołania Romów „Majtki, majtki, 
majtki. Sznurówki, sznurówki, sznurówki”. Pisarka na targu 
poluje jednak na książki i – jak mówi – trafia na niesamowite 
rzeczy. – W budynku młyna są antykwariaty – z oryginal-
nymi sprzedawcami; lubię się tam zagubić w poszukiwaniu 
unikatowych zdjęć Dolnego Śląska, zamków i pałaców – 
opowiada. Są też jednak tak zaskakujące pozycje, jak książki 
o maskowaniu wojskowych obiektów czy jej najcenniejsza 
zdobycz: listy ze stalagu. Generalnie jednak targ bywa zwod-
niczy: – Jedzie się kupić pomidory, a wychodzi z kanapą – 
śmieje się Lamparska.

– Above his desk there was a painting of Edgar Degas' Bal-
lerinas, there was also one of the most expensive paintings in 
the world – Vincent van Gogh's Bridge in Trinquetaille, which 
was recovered by the owner's daughter-in-law in the 1970s – 
says the writer. Silberberg, who was a Jew, was forced to sell 
the collection, and his house was seized by the SS Reichs-
furer Security Service. By the turn of this century, there was 
a restaurant, “Pieprz i Wanilia”, in its cellars, today the space 
is occupied by private companies, but it is still worth seeing 
this building, full of history, from the outside. 

CAFE AT THE SISTERS. You have to go inside to see Joanna 
Lamparska's favourite place in Wrocław, i.e. St. Jadwiga (on 
Facebook: Notre Dame House), which is located at ul. St. Martin 
in Ostrów Tumski. This is a nineteenth-century monastery bu-
ilding, founded on the ruins of the first Silesian Piast Castle 
in Wrocław. 
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WILLA LEKARZA LENINA. Naszą podróż po Wrocławiu zaczęli-
śmy od okolic parku Południowego, ale warto też odkryć park 
Wschodni – zaprojektowany w latach 20., który swoim kształtem 
przypomina rybę, a jego granicę wyznaczają rzeki. Największy 
wrocławski park, czyli Szczytnicki, kryje z kolei następną ciekawą 
willę, która należała do lekarza Włodzimierza Lenina – neurologa 
Otfrida Foerstera, a dziś mieści rektorat Akademii Wychowania 
Fizycznego (ulica Banacha 11). – Radziecki przywódca nazywał 
doktora idiotą, bo ten kazał mu rzucić nałogi – opowiada pi-
sarka. W parku Szczytnickim warto też odwiedzić żelazny punkt 
na mapie wrocławskich wycieczek – ogród Japoński – byle nie 
w weekend – przestrzega Lamparska, bo dopiero wtedy można 
poczuć jego harmonię. Spacer po tej części Wrocławia można 
zaś zakończyć w kubańskiej restauracji „La Habana” w dzielnicy 
Sępolno, czyli niemieckim mieście-ogrodzie. Przy kieliszku wina 
i czipsach z bananów na ostro.

WYPAD ZA WROCŁAW: ŚWIDNICA. Na koniec propozycja 
szybkiego wypadu za Wrocław – do Świdnicy, która może się 
pochwalić pięknym rynkiem, ewangelickim kościołem Pokoju, 
czyli największą drewnianą barokową świątynią w Europie, 
wpisaną na listę UNESCO, i… odbywającą się raz w miesiącu 
Giełdą Staroci, gdzie trafić można na niesamowite zegary, kupić 
wachlarze, torebki, rękawiczki czy – jak nasza bohaterka – rzeź-
bioną maselniczkę. – Poza tym Świdnica to miasto przyjazne dla 
kobiet. To tutaj mieszkała astronomka Maria Cunitz – prawdo-
podobnie pierwsza tutejsza feministka – kończy Lamparska. ◊

1  Joanna Lamparska 
2  Kawiarenka u Sióstr / Cafe At The Sisters
3  Ewangelickim Kościół Pokoju w Świdnicy

/ The Evangelical Church of Peace in Świdnica
4  Targ na Młynie / Market on The Mill

5  Willa Silberberga w parku Południowym  
/ Silberberg's villa in the South Park

6  Park Szczytnicki / The Szczytnicki Park 

– There are always a lot of visitors around, but when you 
enter this lovely cafe and then pass through the giant portal 
to the flower garden, it suddenly gets quiet. And that hardly 
anyone knows about this place, you will not meet someone 
you know every now and then – says the traveller, noting that 
the Sisters who run the cafe make great cakes – different 
every day – and in the basement you can see an exhibition 
devoted to the Piast Wrocław and learn a lot about Henryk 
Probus, who wanted to be the king of Poland. The café is 
a stone's throw away from Bema Square, where the best bre-
ad in Wrocław is baked – “knights” bread. – We always take 
burnt, almost black bread and eat it in half a day – laughs 
Lamparska. And she warns that the bakery has its own rules: 
you can't pay by card and bring plastic bags. The line for 
bread is invariably long. 

MARKET ON THE MILL. Other delicacies, not necessarily 
Piast ones, can be found at Targ na Młynie (al. Poprzeczna 33). 
It is open on a Sunday, and you can choose from Turkish or 
Bulgarian cheeses, spices and dark fried bread, which are 
sold by ladies from Ukraine. In addition, dried fish, sweets, 
and a bit further, you can hear the encouraging cries of the 
Roma, “Panties, panties, panties. Laces, laces, laces”. At the 
market, however, the writer hunts for books and – as she 
says – finds amazing things. – There are antique shops in the 
mill building – with original books; I like to get lost there in 
search of unique photos of Lower Silesia, castles and pala-
ces – she says. However, there are also such surprising items 
as books on masking military objects or the most valuable 
offers: letters from a stalag. Generally, however, the market 
can be deceptive: – You go to buy tomatoes and go out 
with a sofa – laughs Lamparska. 
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THE VILLA OF LENIN'S DOCTOR. We started our journey 
around Wrocław from the vicinity of the South Park, but it 
is also worth discovering the East Park – designed in the 
1920s, whose shape resembles a fish, its border is marked by 
rivers. The largest park in Wrocław, Szczytnicki, hides another 
interesting villa, which belonged to the Włodzimierz Lenin's 
doctor – neurologist Otfrid Foerster, and today houses the 
rector's office of the Academy of Physical Education  
(11 Banacha Street). – The Soviet leader called the doctor an 
idiot because he told him to quit addiction. – the writer says.  
In Szczytnicki Park, visit the main point on the map of 
Wrocław excursions – the Japanese Garden – but not at 
the weekend – warns Lamparska, because only during the 
week can you can feel its harmony. A walk around this part of 
Wrocław can be ended in the Cuban restaurant, “La Habana”, 
in the Sępolno district, i.e. the German city-garden – with 
a glass of wine and spicy banana chips. 

OUTSIDE WROCŁAW: ŚWIDNICA. Finally, a proposal for 
a quick trip beyond Wrocław – to Świdnica, which boasts 
a beautiful market square, the Evangelical Church of Peace, 
i.e. the largest wooden, baroque temple in Europe, entered 
on the UNESCO list, and … for amazing clocks, buy fans, 
handbags, gloves or – like our heroine – a carved butter 
dish. – Świdnica is also a city friendly to women. This is 
where the astronomer Maria Cunitz lived – probably the first 
local feminist – adds Lamparska. ◊6
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BWA WROCŁAW ZAPRASZA WIDZÓW DO CZTERECH GALERII – W KAŻDEJ Z NICH TEJ JESIENI ODBĘDZIE SIĘ 
PREMIEROWE UDOSTĘPNIENIE (CO NAJMNIEJ JEDNEJ!) NOWEJ EKSPOZYCJI. BWA WROCŁAW INVITES VIEWERS 

TO FOUR GALLERIES – EACH OF THEM WILL PREMIERE (AT LEAST ONE!) A NEW EXHIBITION THIS AUTUMN.

Od września do końca listopada w galerii BWA Wrocław Główny 
trwa wystawa „Hybrid-in”. Pomyślana jest ona jako wizualna 
platforma spotkania sztuki współczesnej z trzech krajów: Czech, 
Polski i Słowacji. Wystawa skupia się na zagadnieniach zwią-
zanych ze współczesną transformacją społeczeństw i gospo-
darek na terenach niegdyś silnie uprzemysłowionych, a dziś 
określanych jako postindustrialne. Biorący w niej udział artyści 
badają te zjawiska za pomocą tzw. sztuki hybrydowej – łączącej 
obszary sztuki, nauki i nowych technologii. Pod koniec 2021 roku 
galeria tradycyjnie odda swoją przestrzeń na prezentację naj-
lepszych dyplomów Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. 

DO KOŃCA PAŹDZIERNIKA w galerii Dizajn potrwa wystawa 
„Pole regeneracji”, której głównym bohaterem są Wrocławskie 
Pola Irygacyjne. Ten wyjątkowy teren na obrzeżach Wrocławia, 
powstały 140 lat temu na skutek działalności człowieka, dziś jest 
unikatowym w skali kraju bagiennym ekosystemem. 
„Wyobraźnia funeralna”, wystawa prezentowana w galerii Dizajn 
od połowy listopada, będzie podsumowaniem projektu kura-
tora – Kuby Mazurkiewicza, który analizuje praktyki i rytuały po-
grzebowe w Polsce w okresie od 1959 do 2021 roku. To także 
próba zarysowania możliwych scenariuszy zmian w tym obszarze 
w XXI wieku i wyobrażenia pogrzebów przyszłości. Fo
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TEXT  Klementyna Sęga, BWA Wrocław

→ WARTO WIEDZIEĆ
Przez cały czas 

dostępna dla 
publiczności jest Żyjnia – 

 przestrzeń społeczna 
galerii i miejskie 

sanatorium w centrum 
Wrocławia. 

1

1  Hybrid-in, wystawa w Ostrawie   
/ Hybrid-in, exhibition in Ostrava 

 2  Pole Regeneracji 
/ Regeneration fields  
3  Pole Regeneracji 

/ Regeneration fields 

2
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KALENDARIUM / CALENDAR

PAŹDZIERNIK / OCTOBER
• 15.10.2021 – 15.01.2022

Ella Littwitz, „Jeśli wszystko, co istnieje, ma swoje miejsce”
Ella Littwitz, “If Everything That Exists Has Its Place”

galeria SIC! BWA Wrocław
pl. Kościuszki 9/10

• do 31.10.2021 / until 10.31.2021
„Pole regeneracji” / “Regeneration Fields”

galeria Dizajn BWA Wrocław
ul. Świdnicka 2-4

LISTOPAD / NOVEMBER
• do 28.11.2021 / until 28.11.2021

„Hybrid-in” / “Hybrid-in” 
galeria BWA Wrocław Główny

ul. Piłsudskiego 105 (antresola na dworcu kolejowym PKP)

• 16.11.2021 – 9.01.2022
„Memento Mori”/ “Memento Mori”

galeria Dizajn BWA Wrocław
ul. Świdnicka 2-4

• 26.11.2021-29.01.2022
Karol Radziszewski, „Mon Cheri Bolscheviq” 
Karol Radziszewski, “Mon Cheri Bolscheviq”

Studio BWA Wrocław
ul. Ruska 46a 

GRUDZIEŃ / JUNE
• 10.12.2021 – 6.02.2022

„Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu 2021” 
“Best Diplomas of the Academy of Fine Arts in Wrocław 2021"

galeria BWA Wrocław Główny
ul. Piłsudskiego 105 (antresola na dworcu kolejowym PKP)

From September to the end of November, the “Hybrid-in” exhibi-
tion will take place at the BWA Wrocław Główny gallery. It is inten-
ded as a visual platform for the meeting of contemporary art from 
three countries: the Czech Republic, Poland and Slovakia. The exhi-
bition focuses on issues related to the contemporary transforma-
tion of societies and economies in once heavily industrialized areas, 
today referred to as post-industrial. The participating artists investi-
gate these phenomena using the so-called hybrid art – combining 
the areas of art, science and new technologies. At the end of 2021, 
the gallery will traditionally leave its space for the presentation of 
the best diplomas of the Academy of Fine Arts in Wrocław.

UNTIL THE END OF OCTOBER, the “Regeneration Fields” 
exhibition will be held at the Dizajn gallery, the main protagonist 
of which is the Wrocław Irrigation Fields. This unique area on the 
outskirts of Wrocław, created 140 years ago as a result of human 
activity, today is a boggy ecosystem unique in the country.
"Funeral Imagination", the exhibition presented at the Dizajn 
gallery from mid-November, will be a summary of the curator's 
– Kuba Mazurkiewicz – project who analyses funeral practices 
and rituals in Poland in the period from 1959 to 2021. It is also an 
attempt to outline possible scenarios of changes in this area in 
the 21st century and to imagine future funerals.

→ WORTH KNOWING 
The Life Center – the social space of the gallery 

and the municipal sanatorium in the center  
of Wrocław, is open to the public at all times.

W GALERII SIC! w połowie października otwarta zostanie indywi-
dualna wystawa izraelskiej artystki Elli Littwitz „Jeśli wszystko,  
co istnieje, ma swoje miejsce”. Najnowsze prace artystki, prezen-
towane we Wrocławiu, powstały w wyniku jej wizyt i badań prze-
prowadzonych na Zachodnim Brzegu w Dolinie Jordanu. Nawią-
zują one do biblijnych narracji dotyczących tego miejsca oraz do 
nawarstwionych tam kwestii geopolitycznych, które nieustannie 
przeplatają się z historią, mitologią i ideologią. Wiele prac odnosi 
się do ludzkich potrzeb wyznaczania obszarów i terytoriów, które 
są z kolei zacierane i zmieniane przez czynniki naturalne. 

GALERIA STUDIO (mieszcząca się w słynnym podwórku 
Ruska 46, zwanym „Wrocławskie Neony”) w listopadzie otworzy 
wystawę Karola Radziszewskiego – artysty, kuratora, twórcy 
różnorodnych projektów artystycznych. Radziszewski jest także 
twórcą Queer Archives Institute, czyli nieustannie trwającego 
performansu i nieformalnej organizacji zmagającej się z wypie-
raną queerową pamięcią Europy Środkowej i Wschodniej. ◊

Fo
to

/ 
P

h
ot

o:
 A

lic
ja

 K
ie

la
n

3

IN THE SIC! GALLERY an individual exhibition by Israeli artist 
Ella Littwitz “If everything that exists has its place” will open in 
mid-October. The artist's latest works, presented in Wrocław, 
were created as a result of her visits and research carried out 
in the West Bank in the Jordan Valley. They refer to the biblical 
narratives about this place and to the geopolitical issues 
of this region, which are constantly interlinked with history, 
mythology and ideology. Much of the work addresses the 
human need to designate areas and territories that are in turn 
obliterated and altered by natural factors.

THE STUDIO GALLERY (located in the famous Ruska46 bac-
kyard, known as the “Wrocław Neon Signs”) in November will 
open an exhibition by Karol Radziszewski – artist, curator and 
creator of various artistic projects. Radziszewski is also the 
founder of the Queer Archives Institute, a constantly ongoing 
performance and informal organization struggling with the 
suppressed 'queer' memory of Central and Eastern Europe. ◊
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Zielone złoto Dolnego Śląska
The Green Gold of Polish Lower Silesia

CHRYZOPRAZ NAZYWANY JEST DOLNOŚLĄSKIM ZIELONYM ZŁOTEM I KSIĘCIEM POLSKICH KAMIENI SZLACHETNYCH. 
ZNANY I CENIONY JUŻ W STAROŻYTNOŚCI, WEDŁUG LEGENDY PRZYCZYNIŁ SIĘ DO ZWYCIĘSTW SAMEGO 

ALEKSANDRA WIELKIEGO. DZIŚ MIENIĄCE SIĘ INTENSYWNĄ ZIELENIĄ ŻYŁY TEGO MINERAŁU PODZIWIAĆ MOŻNA 
W ZABYTKOWEJ KOPALNI NIKLU, CHRYZOPRAZU I OPALU W SZKLARACH NIEOPODAL ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH. 

CHRYSOPRASE IS CALLED THE GREEN GOLD OF POLISH LOWER SILESIA AND IS THE PRINCE OF POLISH PRECIOUS 
STONES. KNOWN AND APPRECIATED ALREADY IN ANTIQUITY, ACCORDING TO LEGEND, IT CONTRIBUTED TO THE 

RENOWN OF ALEXANDER THE GREAT. TODAY, THE VEINS OF THIS MINERAL, SHIMMERING WITH AN INTENSE GREEN, 
CAN BE ADMIRED IN THE HISTORIC NICKEL, CHRYSOPRASE AND OPAL MINES IN SZKLARY NEAR ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE.

TEXT  Marcin M. Drews, 
Łowcy Przygód / Adventure Hunters

Przez wieki zdobił pierścienie, brosze, amulety, a w średniowie-
czu również naczynia liturgiczne. W 1740 roku jego złoża odkryto 
na Dolnym Śląsku i szybko stał się oczkiem w głowie Fryderyka II 
Wielkiego. Nie każdy jednak wie, że mieniące się zielenią żyły 
tego cennego minerału podziwiać można dziś na Dolnym 
Śląsku. Stąd właśnie pochodzą najpiękniejsze okazy, których 
zazdrości nam cały świat. 

POD KONIEC XIX WIEKU w Szklarach funkcjonowała dobrze 
prosperująca kopalnia rudy niklu – metalu pożądanego 
w przemyśle zbrojeniowym. W 1917 roku obiekt dysponował już 
pięcioma poziomami chodników o łącznej długości 125 kilo-
metrów. W 1920 roku powojenny kryzys w przemyśle hutniczym 
i wyczerpujące się złoża w Szklarach doprowadziły do zamknię-
cia kopalni, a 15 lat później zdecydowano się na odkrywkowe 
wydobycie rudy, które zniszczyło wiele podziemnych chodni-
ków. Kopalnia i funkcjonująca przy niej huta zostały zamknięte 
pod koniec II wojny światowej. Ponownie otwarto je w 1950 roku. 
Eksploatację nowych wyrobisk rozpoczęto w 1961, a zaprzestano 
jej w latach 80. ubiegłego wieku.

SKARB DOLNOŚLĄSKICH SZTOLNI. Niewiele osób spoza branży 
górniczej wiedziało wówczas, iż dawne sztolnie skrywają wspa-
niałe kamienie szlachetne. Nieliczni tylko próbowali je nielegalnie 
wydobywać, co wiązało się z ogromnym ryzykiem. Niewiele 
brakowało, by jedna z takich wycieczek zakończyła się tragedią. 
27 lipca 1994 roku do jednego z ocalałych szybów weszli dwaj 
studenci, którzy nie potrafili się stamtąd wydostać. Przetrwali pod 
ziemią 24 dni! Na szczęście udało się ich odnaleźć i ocalić.

DARIUSZ DOMAGAŁA, kolekcjoner kamieni, społecznik i wielki 
pasjonat geologicznych dziejów Dolnego Śląska, w 2013 roku 
postanowił utworzyć tu podziemną trasę dydaktyczno-turystycz-
ną. Ze względu na wyjątkowe walory geologiczno-przyrod-
nicze (oprócz chryzoprazów znajdziemy tu 80 innych minerałów, 
m.in. różnobarwne opale i czerwone karneole) obiekt otrzymał 
w 2018 roku status stanowiska dokumentacyjnego i stanowi 
obecnie chroniony prawem rezerwat geologiczny. 

1
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For centuries, the stone decorated rings, brooches, amulets, 
and in the Middle Ages liturgical vessels also. In 1740 depo-
sits were discovered in Lower Silesia and quickly came to the 
attention of Frederick the Great. However, not everyone knows 
that the shimmering green veins of this valuable mineral can still 
be found in Lower Silesia today. This is where the most beautiful 
specimens, which the whole world envies, come from.

AT THE END OF THE 19TH CENTURY, there was a thriving nickel 
ore mine in Szklary – a metal needed in the armaments industry. 
By 1917, the facility already had five levels of tunnels with a total 
length of 125 kilometers. In 1920, with the post-war crisis in the 
steel industry and the Szklarach deposits exhausted, it was 
decided to close the mine. Fifteen years later the open-cast 
mine was reactivated, which in effect destroyed many of the un-
derground galleries. The mine and the steel mill functioning here 
were closed at the end of World War II. They were reopened in 
1950. Exploitation of the new workings began in 1961 and was 
discontinued in the 1980s.

A TREASURE OF LOWER SILESIAN TUNNELS. Few people from 
outside the mining industry knew then that the old tunnels were 
hiding this wonderful, precious stone. But some tried to mine 
it illegally (with enormous risks). One of these almost ended in 
a tragedy. On July 27, 1994, two students were trapped in one of 
the shafts. They survived underground for 24 days! Fortunately, 
they were found and saved.

DARIUSZ DOMAGAŁA, a stone collector, social activist and 
great enthusiast of the geological history of Lower Silesia, 
decided in 2013 to create an underground educational and 
tourist route here. Because of its unique geological and 
natural value (apart from agate, 80 other minerals can be found 
here, including multi-coloured opals and red carnelians), the 
site received the status of a documentation site in 2018 and is 
now a geological reserve protected by law.
As a result of the improvement of the corridors for the needs 
of the underground educational trail and the creation  

ŁOWCY PRZYGÓD 
To dwoje wrocławskich vlogerów pro publico bono. Rdze-

niem ich działalności jest cykl niekomercyjnych reportaży 
wideo promujących Polskę, a zwłaszcza Dolny Śląsk.  

Dwukrotnie nominowano ich w prestiżowym konkursie 
Grand Video Awards. Łowcy uczą historii i szacunku do niej, 
dbają o zabytki oraz zachęcają do aktywności turystycznej  
i odkrywania mało znanych atrakcji – nie tylko historycznych, 

ale i przyrodniczych.

ADVENTURE HUNTERS
Two Wrocław vlogers, operating pro publico bono. Their 
core activity is a series of non-commercial video report-
ages promoting Poland, in particular Lower Silesia. They 

have been nominated twice in the prestigious Grand Video 
Awards. The adventure hunters teach history and respect 

for the subject, the maintenance of monuments and  
encourages tourist activity to discover little known places  

of interest – not only historical but also natural.

Więcej informacji na stronie: 
For more information, please visit: 

www.facebook.com/DAWNA.KOPALNIA.SZKLARY

Przydatne informacje 
Podziemna Trasa Edukacyjna czynna jest od początku maja 
do końca października, od wtorku do niedzieli. Zwiedzanie 
pod opieką przewodnika rozpoczyna się o pełnych godzinach 
i trwa około 60 minut. Turyści otrzymują na miejscu kaski 
i latarki. W sztolni panuje stała temperatura około 8 stopni 
Celsjusza, lepiej więc zaopatrzyć się w ciepłą odzież. Obecnie 
podziemne spacery odbywają się w reżimie sanitarnym.  
Kaski i latarki są dezynfekowane, na miejscu dostępne są 
płyny odkażające, a uczestnicy zobowiązani są nosić maseczki.

Useful information
The Underground Educational Trail is open from the 
beginning of May to the end of October, from Tuesday 
to Sunday. Guided tours start on the hour and last 
approximately 60 minutes. Tourists receive helmets and 
flashlights on site. The tunnels have a constant temperature 
in the region of 8 degrees Celsius, so it is better to wear 
warm clothes. Currently the underground walks take place 
following sanitary procedures. Helmets and flashlights are 
disinfected, disinfectant fluids are available on site, and 
participants are required to wear masks.
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Dzięki zagospodarowaniu korytarzy na potrzeby podziem-
nej trasy edukacyjnej i utworzeniu rezerwatu geologicznego 
ukrócono trwającą tu niegdyś nielegalną eksploatację. Złoża 
są więc bezpieczne, a podziwiać je mogą nie tylko turyści, 
ale i naukowcy. Pan Dariusz nawiązał bowiem współpracę na-
ukowo-dydaktyczną z Uniwersytetem Śląskim oraz Wydziałem 
Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej.

ŚCIEŻKA EDUKACYJNA wiedzie przez dawną sztolnię transpor-
tową Robert i liczy około połowy kilometra, ale dzięki staraniom 
Dariusza Domagały jej długość z czasem powiększy się o kolejne 
1000 metrów. To bezpieczny odcinek, który zwiedzać można 
również z dziećmi powyżej 4. roku życia. W trakcie podziem-
nych prelekcji uczestnicy poznają historię górnictwa i hutnictwa 
w Szklarach oraz zwiedzają schron przeciwatomowy z okresu 
PRL-u. Największą atrakcją i prawdziwym skarbem sztolni są 
jednak wciąż tu występujące kamienie jubilerskie – przepiękne 
zielone chryzoprazy, mlecznobiałe opale i czerwonawe karneole. 
Podziwiać je można nie tylko w formie widocznych w ścianach 
kopalni żył, ale i na specjalnej, podziemnej ekspozycji muzealnej. 
Co ciekawe, podobnymi złożami chryzoprazu może pochwalić 
się jedynie Australia. Jednak to właśnie ze Szklar pochodzi nie-
zwykła odmiana chryzoprazu – „zielone jabłuszko”. Niespotyka-
na nigdzie indziej, jest obiektem zazdrości na całym świecie! 

Kopalnia Niklu, Chryzoprazu i Opalu to jedno z ciekawszych 
miejsc na mapie podziemnych atrakcji Dolnego Śląska. 
Śmiało powiedzieć można, że to punkt wręcz obowiązkowy 
dla wszystkich, którzy kochają przygodę, historię, tajemnice 
i… kamienie szlachetne. ◊

of a geological reserve, the illegal exploitation that had been 
going on here in the past has been stopped. The deposits are 
therefore safe, and they can be admired not only by tourists, 
but also by scientists. Mr Dariusz has established scientific and 
didactic cooperation with the University of Silesia and with the 
Faculty of Geoengineering, Mining and Geology of the Wrocław 
University of Technology.

THE EDUCATIONAL PATH leads along the former Robert 
transport tunnel and is about half a kilometer long, but with the 
efforts of Dariusz Domagała, its length will increase by another 
1000 meters over time. It is a safe section that can also be 
visited by children over 4 years of age. During the underground 
lectures, participants learn the history of mining and metallurgy 
in Szklarach and visit the fallout shelter from the communist pe-
riod. The greatest attraction and the real treasure of the tunnels, 
however, are the still visible stones, beautiful green agates, mil-
ky-white opals and reddish carnelian which can be crafted into 
jewellery. You can appreciate them not only in the form of veins 
visible in the walls of the mine, but also in a special, undergro-
und museum exhibition.
Interestingly, only Australia can boast of similar deposits of aga-
tes. However, it is from Szklary that we obtain an unusual variety 
of agate – the Green Apple. Not found anywhere else,  
it is the envy of the world!

The Nickel, Chrysoprase and Opal Mine is one of the most intere-
sting places on the map of the underground attractions of Lower 
Silesia. It can be safely said that this is a must for everyone who 
loves adventure, history, mysteries and … precious stones. ◊

1-6  Niezwykła ścieżka edukacyjna – zabytkowa 
kopalnia niklu, chryzoprazu i opalu w Szklarach. 
/ Unusual educational path – the historic nickel, 

chrysoprase and opal mines in Szklary.

Podziemne korytarze, mieszczące się 15-30 metrów pod 
powierzchnią ziemi, upodobały sobie też nietoperze. Pojawiają się 
tu chociażby nocki orzęsione, mroczki pozłociste i nocki Bechsteina, 
badane i przeliczane przez chiropterologów, a miejsca, w których 
bezpiecznie zimują, zostały oznaczone, stając się dodatkową 
atrakcją dla gości.

The underground corridors, located 15-30 meters below the surface 
of the ground, are also popular with bats. There are, for example, 
Geoffroy's bats, the serotine bats and Bechstein's bats, studied and 
counted by chiropterologists, and the places where they safely win-
ter have been marked, becoming an additional attraction for visitors.
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Poliż Wrocław
A lick of ice cream in Wrocław

LETNIE MIESIĄCE POZWOLIŁY NAM TROCHĘ ODETCHNĄĆ OD ZAMIESZANIA I TROSK. POWOLI ODRADZAJĄ SIĘ MARZENIA 
I PLANY, WSZYSTKO NABIERA DAWNYCH, CHOĆ ZMIENIONYCH KOLORÓW. ABY JAK NAJDŁUŻEJ ZATRZYMAĆ W SOBIE TO 
LATO, JEGO CIEPŁO I POGODĘ DUCHA, POSTANOWILIŚMY WYBRAĆ SIĘ NA PRAWDZIWE, DOBRE LODY, A PRZY OKAZJI 

PRZETESTOWAĆ NAJLEPSZE LODZIARNIE KULINARNEJ MAPY WROCŁAWIA. THESE LAST SUMMER MONTHS HAVE ALLOWED 
US TO TAKE A BREAK FROM THE CONFUSION AND WORRIES. DREAMS AND PLANS ARE SLOWLY REBORN, EVERYTHING TAKES 
ON AGED, CHANGED, COLOURS. IN ORDER TO RETAIN THESE SUMMER FEELINGS, ITS WARMTH AND SERENITY IN US FOR AS 
LONG AS POSSIBLE, WE DECIDED TO GO FOR REAL, GOOD ICE CREAM, AND AT THE SAME TIME TEST THE BEST ICE CREAM 

PARLOURS ON THE CULINARY MAP OF WROCŁAW. 

Wrocław nie przestaje zaskakiwać swoim pięknem i bogac-
twem smaków. Wędrując niedaleko Rynku, można spotkać 
prawdziwe cuda: watę cukrową w przeróżnych kolorach 
połączoną z dwiema porcjami lodów, tajskie lodowe rulony 
robione na oczach klientów czy lody mrożone ciekłym azotem. 
Już same nazwy lokali wywołują uśmiech, np. LodoWata, Nice 
Cream Factory, Spoko Lody, Lodołamacz, Lodocykl, Lizing,  
Na językach czy Przełam lody. Na naszej liście znalazły się jed-
nak tylko lody naturalne, rzemieślnicze, a wybraliśmy te, obok 
których nie sposób przejść obojętnie. 

Wrocław never ceases to surprise us with its charm and richness 
of flavours. Wandering near the Market Square, you can come 
across some really interesting tasty marvels!: cotton candy in 
various colours combined with two portions of ice cream, Thai 
ice rolls made in front of customers or ice cream frozen with 
liquid nitrogen. The names of the places alone can raise a smile, 
e.g. LodoWata, Nice Cream Factory, Spoko Lody, Lodołamacz, 
Lodocykl, Lizing, Na językach or Przełam lody. However, our list 
includes only natural, artisan ice cream, and we chose those 
that are impossible to pass by with indifference.

TEXT  Monika Giza
FOTO/PHOTO  Łukasz Giza
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LODOWA SYSTEMATYKA. Lody możemy podzielić na sorbety, 
których podstawą są woda, owoce i/lub sok owocowy, lody 
mleczne, stworzone na bazie mleka i śmietanki, oraz wegań-
skie, do których produkcji używa się m.in. napoju roślinnego.  
Te ostatnie są dobre także dla osób z nietolerancją białka 
mleka czy laktozy.
Lody rzemieślnicze to lody własnej produkcji bądź pochodzą-
ce z niewielkich manufaktur. Te klasyczne składają się z mleka, 
śmietanki i cukrów. Pozostałe dodatki: owoce, bakalie, zioła 
czy warzywa, powinny być wolne od chemii, naturalne i zdro-
we. Tylko stosowanie najwyższej jakości składników zapewni 
wysoką jakość i wspaniały smak lodów. Niektóre lodziarnie 
wykorzystują dodatkowo produkty lokalne i sezonowe, co 
zdecydowanie wyróżnia je na tle konkurencji.

„NATURALNE” SKŁADNIKI? Pewnie nie każdy „rzemieślnik” 
jest rzemieślnikiem i nie każdy szczerze wymieni składniki, któ-
rych używa w produkcji. Do stosowania powszechnie używanej 
gotowej pasty owocowej przyznają się pewnie nieliczni. Stojąc 
w kolejce po lody, ze skaczącą u boku pociechą, nie zacznie-
my przecież wypytywać o pochodzenie mleka czy plantację 
truskawek. Nie sądzę zresztą, aby młodzi sezonowi sprze-
dawcy potrafili udzielić nam tak szczegółowych odpowiedzi. 
A jednak wysyp lodów tradycyjnych, naturalnych, prawdziwych 
czy rzemieślniczych w ostatnich latach daje do myślenia.

DOBRE LODY na pewno poznamy po konsystencji – są gęste 
i ciężkie. Mocno kremowe, mniej napowietrzone, pełne smaku, 
sycące. Czuć w nich owoce i mleko. W cieple nie powinny się 
topić, lecz delikatnie mięknąć. Pierwsza rzecz, na jaką możemy 
zwrócić uwagę przy wyborze dobrych lodów, to kolory. Jeśli 
lody mienią się jaskrawymi, niewystępującymi w naturze barwa-
mi, pewnie dodano do nich barwniki. Jeżeli lodziarnia oferuje 
nam niewielki wybór smaków, to dobra wiadomość – to więk-
sza szansa na to, że lody są lepszej jakości. 

ROMA – SMAK TRADYCJI. Nasze pierwsze kroki, pewnie 
przez sentyment, skierowaliśmy do Romy – najstarszej lodziarni 
we Wrocławiu. Z dzieciństwa pamiętam dostępne tam smaki: 
śmietankę, czekoladę i truskawkę. Sprzedaje się je do dziś, 
codziennie. Ale teraz znajdziemy tu również figę z makiem, 
kawę z żurawiną, dynię i marchewkę. Zapytana o najdziwniejszy 
smak, sprzedawczyni wymieniła wanilię z pieprzem i olejem 
dyniowym. Są też Rafał & Ella, yogożyna czy biankolada, ale my 
skusiliśmy się na płatek róży. Cukiernia została założona tuż po 
wojnie, w 1946 roku, przez dwóch przyjaciół żołnierzy – Polaka 
i Włocha – i mieści się w samym sercu Nadodrza przy ulicy  
Rydygiera. Do dziś produkcja lodów bazuje na tej samej wło-
skiej recepturze, z wykorzystaniem wyłącznie naturalnych skład-
ników, a na zapleczu pracują te same poniemieckie maszyny.  
Pan Jerzy Góralski, dyplomowany mistrz cukiernictwa,  
od 1990 roku nieprzerwanie kontynuuje i rozwija tradycję, stale 
urozmaicając ofertę o unikalne smaki i kompozycje. Kilka lat 
temu Romę docenił brytyjski dziennik „The Guardian”, uznając 
ją za jedną z 20 najlepszych lodziarni w Europie! 
Wspominając pyszności z dawnych lat, po które kolejki usta-
wiały się już w czasach PRL-u, nie można pominąć cukierni 
przy ul. Komandorskiej, działającej we Wrocławiu  
od 1968 roku. Jej mottem od zawsze było „jakość i naturalne 
składniki zapewniają wyjątkowy smak”. Pomimo zewnętrznej 
metamorfozy i przebudowy budynku w 2000 roku dawna 
receptura i metody produkcji zostały zachowane, a lody  
przygotowuje się tu z najwyższej jakości produktów.

ICE CREAM TYPES. Ice cream can be divided into sorbets, 
the basis of which is water, fruit and / or fruit juice, ice cream 
based on milk and cream, and vegan ice cream, the pro-
duction of which is made from other ingredients, e.g. a plant 
based drink. Remember that this last one is also recom-
mended for people with milk protein or lactose intolerance. 
Artisan ice cream, homemade ice cream or ice cream from 
small manufactories. The classics consist of milk, cream and 
sugar. Other additives: fruits, dried fruits, herbs and vege-
tables should be free of chemicals and be natural and fresh. 
Only the use of the highest quality ingredients will ensure 
the high quality and great taste of this ice cream. Some ice 
cream parlours additionally use local and seasonal products 
and this definitely distinguishes them from the competition.

“NATURAL” INGREDIENTS? Probably not every “craftsman”  
is a craftsman and not everyone honestly lists the ingredients 
they use in production. Some people admit to using the 
commonly available ready-made fruit paste. And yet, stand-
ing in the queue for an ice cream, consoled as we are by 
thought of a cool ice cream, we don't ask about the origin 
of the milk or the strawberries. Besides, I do not think that 
young seasonal staff will be able to answer any of our ques-
tions in detail. And yet the flood of traditional, natural, real or 
artisan ice cream in recent years is certainly food for thought.

GOOD ICE CREAM will definitely be recognized by its 
consistency – it is thick and heavy, very creamy, less aerated, 
full of flavour, and filling. You can feel the fruit and milk in 
them. In the heat they should not melt but gently soften. The 
first thing to pay attention to when choosing a good ice 
cream are the colours. If the ice cream sparkles with bright, 
unnatural colours, dyes have been added. If the ice cream 
shop offers a small selection of flavours, good news – there 
is a greater chance that the ice cream is of a better quality.

ROMA – THE TASTE OF TRADITION. Our first steps, prob-
ably because of sentiment, were directed to Roma – the 
oldest ice cream parlour in Wrocław. I remember the three 
flavours available there from my childhood: cream, choc-
olate and strawberry. They are sold to this day, every day. 
But now we can also find figs with poppy seeds, coffee 
with cranberries, pumpkin and carrot. When asked about 
their strangest flavours, the lady mentioned the vanilla with 
pepper and pumpkin oil. There is also Rafał & Ella, yogoży-
na or biancolada, but we were tempted by the rose petal. 
The confectionery was founded just after the war in 1946 by 
two friends, soldiers – a Pole and an Italian – and is located 
in the heart of Nadodrze on Rydygiera Street. To this day, 
the ice cream is produced using the same Italian recipe, 
using only natural ingredients, and the same post war-Ger-
man machines produce in the back of the confectionary. 
Mr. Jerzy Góralski, an authorized confectionery master, 
has continued and developed the tradition since 1990, 
constantly diversifying the offer with unique flavours and 
compositions. A few years ago Roma was appreciated by 

LODY ROMA / ROMA ICE CREAM
ul. Ludwika Rydygiera 5, Wrocław

www.lodyroma.pl
czynne codziennie / open daily 11:00-19:00 
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the British daily, The Guardian, recognizing it as one  
of the 20 best in Europe! Although the place is not located 
in the very center of the city and is rather small in size, there 
are plenty of customers for the ice cream parlour, as evi-
denced by the queues that often stretch along the street. 
We recommend it absolutely! Remembering the delicacies 
of the old days, for which queues lined up in the times of 
the Polish People's Republic, do not miss the confectionery 
at ul. Komandorska, in Wrocław since 1968. Its motto has 
always been “quality and natural ingredients ensure excep-
tional taste”. 
Remembering the delicacies of the old days, for which 
queues were lining up in the times of the Polish People's 
Republic, you cannot miss the confectionery at ul. Koman-
dorska, in Wrocław since 1968. Its motto has always been 
“quality and natural ingredients ensure exceptional taste”. 
Despite the external metamorphosis and reconstruction  
of the building in 2000, the old recipe and production 
methods have been preserved, and ice cream is prepared 
here from the highest quality products. 

POLISH LODY FROM BEMA SQUARE. It’s my number one 
among Wrocław ice cream! We visit the ice cream shop 
established in 2014 every time we pass Bema Square. How-
ever, seeing the crowd gathered, we had to resign. The ice 
cream parlour was founded at the initiative of two students – 
Piotr Chlebowicz and Kamil Windorpski – and it achieved 
success very quickly to become famous across Wrocław. 
You don't have to wait too long for your dream scoop and 
the interesting flavours proposed you can feel the crea-
tivity and youth of their originators. Cream, chocolate and 
strawberry are on sale, and the most original flavours are 
gorgonzola with blackberry or tomato with raspberry. 

POLISH LODY Z PLACU BEMA. To mój numer jeden wśród 
wrocławskich lodów! Do lodziarni powstałej w 2014 roku 
wybieraliśmy się za każdym razem, mijając plac Bema, jed-
nak widząc tłum przy okienku, rezygnowaliśmy. Lodziarnia 
powstała z inicjatywy dwóch studentów – Piotra Chlebowicza 
i Kamila Windorpskiego – bardzo szybko odniosła sukces 
i zrobiło się o niej głośno w całym Wrocławiu. Nie ma co 
ukrywać, nasze serca też podbiła. Teraz nie trzeba już aż 
tak długo czekać na wymarzoną gałkę, a w proponowanych 
ciekawych smakach czuć pomysłowość i młodość  
ich twórców. W stałej sprzedaży są śmietanka, czekolada  
i truskawka, a z oryginalniejszych smaków można tu trafić  
na gorgonzolę z jeżyną czy pomidora z maliną.   

CHLEBOTEKA. Następnym przystankiem w naszej małej 
podróży była ul. Wita Stwosza 39, gdzie znajduje się jeden 
z punktów Chleboteki. Ta nowoczesna piekarnia wypieka 
pyszne tradycyjne pieczywo m.in. w oparciu o mąkę z mo-
jego ulubionego młyna w Jordanowie Śląskim, o którym 
pisaliśmy w jednym z pierwszych artykułów o prawdziwym 

POLISH LODY 
pl. Bema 3, Wrocław

(pozostałe lokalizacje / other locations: Facebook – polishlody)

CHLEBOTEKA
ul. Wita Stwosza 39, ul. Ruska 64/65, Wrocław

(pozostałe lokalizacje / other locations: www.chleboteka.pl)
open: pon.-pt. / Mon-Fri 7:00-20:00; 

sob.-niedz. / Sat-Sun 8:00-18:00
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chlebie. Oprócz pachnącego chleba, drożdżówek, ciasta 
i rozmaitych kanapek w ofercie są też lody. Wypieki są zna-
komite, lody też nas nie zawiodły. Wytwarzane są z wysokiej 
jakości śmietany i mleka, a ich receptury opracował m.in. 
Tomasz Szypuła – mistrz Polski branży lodziarskiej z 2017 
roku. 
Chleboteka ma swoje niepowtarzalne smaki – oczywiście 
chlebowe, choć nam nie udało się na nie trafić. Hitem jest 
jednak czarny kokos z aktywnym węglem – w czarnym wa-
felku wygląda nieziemsko. 

U PANI BARTON. Zmierzając ku naszemu kolejnemu celowi, 
ulicy św. Antoniego, zatrzymaliśmy się jeszcze w Barton Bis. 
Choć częściej zajeżdżamy do willi na Karłowicach, gdzie 
znajduje się klimatyczny Dom Lodów, będąc w Rynku, nogi 
same prowadzą nas zawsze właśnie do Sukiennic. Z na-
szym zamiłowaniem do tych właśnie lodów wiąże się długa 
historia. 
Panią Annę poznaliśmy wiele lat temu, mieliśmy okazję przez 
chwilę z nią współpracować i dobrze pamiętamy otwarcie 
lodziarni w Rynku czy punkt sprzedaży na Kozanowie. Lody 
Barton to lodziarnia z długą, 50-letnią już tradycją. Klienta 
i jakość stawia się tu na pierwszym miejscu, dlatego można 
tu kupić lody dla diabetyków, bezglutenowe, bez tłuszczu 
i cholesterolu i dla uczulonych na białko czy mleko krowie. 
Ja zawsze wybieram malinę i był taki czas, kiedy jadłam ją 
codziennie.    

GELATO – ZDROWE LODY. Podczas spaceru ulicą Świę-
tego Antoniego w kierunku ulicy Włodkowica czekało nas 
nie lada wyzwanie. Co krok kawiarnia i co kawałek lody. Nie 
sposób przejść obojętnie obok niektórych lodziarni. I tak, 
zbaczając z zaplanowanej wcześniej trasy i zapominając na 
chwilę o sporządzonej konkretnej liście miejsc do odwie-
dzenia, weszliśmy do Mio Gelato. W tym miejscu lodziar-
nia znajduje się od dwóch lat i było to nasze największe 
odkrycie całego dnia. Można się tu dowiedzieć, jaka jest 
różnica między ice cream a gelato – włoskie gelato są dużo 
mniej napowietrzane, zawierają mniej cukru i mniej tłuszczu, 
podawane są w wyższej temperaturze, więc ich smak jest 
bardziej intensywny, i mniej tuczą. Można też na małej szpa-
tułce popróbować smaki. A znajdziemy tu nie lada rarytasy: 
gruszka z martini, bazylia, kozi ser z burakiem czy sorbet 

CHLEBOTEKA. The next stop on our little journey was  
ul. Wita Stwosza 39, where one of the Chleboteka points 
is located. This modern bakery bakes delicious tradition-
al bread, those based on flour from my favourite mill in 
Jordanów Śląski, about which we wrote in one of the first 
articles about real bread. In addition to fragrant bread, 
buns, cakes and various sandwiches, there is also ice cream 
on offer. The baked goods are excellent, and the ice cream 
did not disappoint either. They are made from high-quality 
cream and milk, and their recipes have been developed, 
among others, by Tomasz Szypuła – Polish Champion  
of the Ice Cream Industry in 2017. Chleboteka has unique 
flavours – of course bread, although we did not manage  
to find it, and the black coconut with active carbon is  
a hit – it looks amazing in a black wafer. 

AT MRS. BARTON'S. Heading towards our next goal,  
St. Antoni, we stopped in Barton Bis, as we always do. 
Although we more often go to a villa in Karłowice, where 
the atmospheric Ice House is located, when in the Market 
Square, our path always lead us to the Cloth Hall. There is 
a long history with our love of this ice cream. We met Ms 
Anna many years ago, we had the opportunity of working 
with her for a while and we remember well the opening  
of an ice cream parlour in the Market Square or the point  
of sale in Kozanów. Barton Ice Cream is an ice cream shop 
with a long, 50-year tradition. Here the customer and 
quality come first, so you can buy ice cream for diabetics, 
gluten-free, fat and cholesterol-free, or for people allergic 
to protein and cow's milk. I always choose raspberry and 
there was a time when I ate it every day.

GELATO – HEALTHY ICE CREAM. Wandering down  
Św. Antoni towards Włodkowica Street, a real challenge await-
ed us. A coffee shop every step of the way and ice cream 
everywhere. It's also impossible to pass by some ice cream 
parlours. And so, deviating from the previously planned route 
and forgetting for a moment our specific list of places to visit, 
we entered Mio Gelato. The ice cream parlour has been here 
for two years and was our greatest discovery of the whole day. 
Here you will find the difference between ice cream and 
gelato – Italian gelato is much less aerated, contains less 
sugar and less fat, is served at a higher temperature, which 
makes their flavours more intense and makes them less 

MIO GELATO 
ul. Św. Antoniego 16, ul. Zwycięska 45/3, Wrocław

www.mio-gelato.pl
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malina z burakiem i rozmarynem. Kusiła nas gałka truskawka 
z rabarbarem i kruszonką oraz deser do kawy – ciepłe pączki 
z lodami w środku, ale ostatecznie wybraliśmy jagodę z miętą 
na mleku migdałowym w czarnym wafelku. Za gałki premium, 
te z alkoholem lub wegańskie, zapłacimy ciut więcej, ale 
naprawdę warto! 

LODZIARSKI MEISTERSZTYK. Po drugiej stronie ulicy odwie-
dzamy kolejne ciekawe miejsce, w którego menu znajdzie-
my klasyki – zawsze dostępne w lokalu flagowe smaki oraz 
kompozycje przygotowane są na bazie składników sezono-
wych. Nietypowe okazują się zbudowane z wielu warstw lody 
tortini – przekładane herbatnikami, owocami lub dżemem, 
a na wierzchu posypane czekoladą czy np. kakao. Desery 
podawane są w waflach własnego wypieku, więc wybraliśmy 
wafel malinowy z porcją sorbetu mango.

PO PIERWSZE – WŁASNE RECEPTURY. Spacer postanowili-
śmy zakończyć u Krasnolóda – w kultowej lodziarni założonej 
w 2016 roku przez Bartka i Bartłomieja. W produkcji korzy-
sta się tu tylko ze świeżych surowców. Polskie sezonowe 
owoce, orzechy laskowe z Piemontu, pistacje z żyznych gleb 
wulkanu Etna… tylko najlepsze produkty znajdziemy w lodach 
u Krasnolóda. A smaki? W ciągu dnia mogą ulec zmianie, ale 
my trafiliśmy na zieloną herbatę z pomarańczą, mascarpone 
z kruszonką i malinami czy smak miesiąca – chocolate chip 
cookie z czekoladą ruby, liofilizowaną truskawką i precelkami. 
Krasnolód lubi eksperymentować i nie zamyka się na klasyki 
stworzone z owoców i warzyw. Do dziś wspominane są takie 
smaki, jak: śledź, masło orzechowe z bekonem, kiszone 
winogrona czy sorbet na soku z kiszonych ogórków. 

WĘDRUJĄC PO WROCŁAWIU, można napotkać wiele cie-
kawych miejsc z pysznymi lodami, których my nie zdążyliśmy 
tym razem odwiedzić: Lody naturalne z Krzyckiej, Słodkie 
Mleko czy Balduno Manufaktura. Każdy na pewno znajdzie 
coś dla siebie. A gdyby ktoś chciał zjeść prawdziwego 
loda w okolicach Wrocławia, gorąco polecamy Lodówkę 
w Trzebnicy i Lody z natury u Kopyry w Obornikach Śląskich – 
z racji pasji właściciela, znawcy piwa, trafiłam tu kiedyś  
na smak piwny. 

Na koniec kilka ważnych informacji: w tym roku porcja lodów 
kosztuje 5-6 zł. W niektórych miejscach w ramach jednej 
porcji można poprosić o dwa smaki. Większość lodziar-
ni działa przez cały rok, a wiele z nich sprzedaje lody na 
wynos i dowóz. 

I motto ze strony mio-gelato.pl, które postanowiłam sobie 
przywłaszczyć i które przekazuję Państwu na nadchodzącą 
jesień i zimę: Życie jest niepewne. Najpierw zjedz deser! ◊

fattening. Try the flavours with a spatula. And here there are 
many delicacies: pear with martini, basil, goat cheese with 
beetroot or raspberry sorbet with beetroot and rosemary. 
We were tempted by a strawberry scoop with rhubarb 
and crumble and a coffee dessert – warm donuts with ice 
cream inside, but in the end we chose blueberry with mint 
on almond milk in a black wafer. You can pay a bit more for 
premium scoops, those with alcohol or vegan ones, but it's 
really worth it! 

AN ICE CREAM MEISTERSZTYK. On the other side of the 
street we visited another interesting place. The menu 
includes classics, the flagship flavours always available  
in the restaurant and compositions prepared on the basis 
of seasonal ingredients. Tortini ice cream made of many 
layers is unusual – layered with biscuits, fruit or jam, and 
sprinkled with chocolate or cocoa on top. Desserts are 
served in home-made waffles, so we chose a raspberry 
waffle with a portion of mango sorbet.

FIRST – OWN RECIPES. We decided to end the walk at 
Krasnolód – a well known ice cream shop founded in 2016 
by Bartek and Bartłomiej. Only fresh ingredients are used in 
the production of ice cream. Seasonal Polish fruit, hazelnuts 
from Piedmont, pistachios from the fertile slopes of the 
Etna volcano … only the best products can be found in the 
ice cream at Krasnolód. And the flavours? They may change 
during the day, but we found green tea with orange, mas-
carpone with crumble and raspberries, or the flavour  
of the month – chocolate chip cookies with ruby choco-
late, freeze-dried strawberries and pretzels, experimental 
dwarf ice cream which does not linger close just to the 
classics made of fruit. Today there are memorable flavours 
such as herring, peanut butter with bacon, pickled grapes 
or sherbet made from pickled cucumber juice. 

WANDERING AROUND WROCŁAW, you can come across 
many interesting places with delicious ice cream, which we 
did not manage to visit this time: Natural Ice Cream from 
Krzycka, Sweet Milk or Balduno Manufaktura. Really some-
thing for everyone. And if you want a real ice cream near 
Wrocław, we highly recommend Fridge in Trzebnica and ice 
cream from nature at Kopyra in Oborniki Śląskie – the rea-
son, the passion of the owner, a beer expert, I once went  
to a beer tasting here.

Finally, some important information: this year a portion  
of ice cream costs 5-6 PLN. In some places, you can ask 
for two flavours in one serving. Most ice cream parlours are 
open all year round and many sell ice cream to take away 
and to deliver.

And the motto from the mio-gelato.pl, which I decided to 
appropriate and which I am presenting to you for the co-
ming autumn and winter: Life is uncertain. Eat dessert first! ◊

MEISTERSZTYK 
ul. Św. Antoniego 21, Wrocław

www.meistersztyk.pl 
czynne codziennie / open daily 10:00-21:00 

KRASNOLÓD
ul. Włodkowica 25, Wrocław

(pozostałe lokalizacje / other locations: www.krasnolod.pl)
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SZARLOTKA NA CIEPŁO Z LODAMI 

SKŁADNIKI NA CIASTO 
◊ 300 g mąki ◊ 2 całe jajka

◊ ½ szklanki cukru ◊ cukier wanilinowy ◊ 3 łyżki śmietany 18% 
◊ 100 g masła ◊ 1 łyżeczka proszku do pieczenia

 
SKŁADNIKI NA MUS JABŁKOWY

◊ 1½ kg jabłek (najlepiej sprawdzą się antonówki) ◊ cukier 
do smaku ◊ cukier wanilinowy ◊ cynamon ◊ rodzynki

Dobrze wyrób wszystkie składniki na ciasto, powinno być luźne. 
Podziel masę na pół, a blachę do pieczenia wyłóż papierem.  

Z jednej części ciasta wyklej spód blachy. 
 

Umyj jabłka, obierz je i pokrój na małe kawałki. Do garnka wlej na 
spód trochę wody, wsyp jabłka i duś. Dodaj cukier do smaku, cukier 
wanilinowy, cynamon i rodzynki. Na koniec wystudź powstałą masę.

Zimne jabłka wyłóż na blachę z ciastem. Pozostałą część ciasta 
rozwałkuj na kształt koła i przykryj nim jabłka na blasze.

Piecz 30-40 min. w temp. 180°C – do zrumienienia.

Jeszcze ciepłe ciasto możesz polukrować lukrem stworzonym  
z cukru pudru i soku z cytryny.

WARM APPLE PIE WITH ICE CREAM

INGREDIENTS FOR THE PASTRY 
◊ 300 g of flour ◊ 2 whole eggs ◊ ½ cup of sugar vanilla 
sugar ◊ 3 tablespoons of cream 18% ◊ 100 g of butter 

◊ 1 teaspoon of baking powder
 

INGREDIENTS FOR APPLE MOUSSE
◊ 1½ kg of apples (Granny Smiths best) ◊ sugar to taste 

◊ vanilla sugar ◊ cinnamon ◊ raisins 

Knead all ingredients for the dough well, it should be loose. Divide 
the mass by half and line the baking tray with paper. From one part  

of the dough, place on the bottom of the baking tray. 

Wash the apples, peel them and dice into small pieces. Pour a little 
water into the bottom of the pan, add the apples and stew. Add 

sugar to taste, vanilla sugar, cinnamon and raisins. Finally, cool the 
resulting mass.

Put the cold apples on the pastry. Roll out the rest of the dough into 
a circle and cover the apples on the baking tray with it. 

Bake for 30-40 minutes. at 180 ° C – until brown. 

You can cover the still warm dough with icing made of powdered 
sugar and lemon juice.
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Dzieje się w regionie 
It's all happening in the region

DOLNY ŚLĄSK JEST BARDZO ATRAKCYJNY DLA INWESTORÓW Z KRAJU I ZAGRANICY, KTÓRYCH W OKOLICE WROCŁAWIA 
PRZYCIĄGA NIE TYLKO KORZYSTNE POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE CZY INFRASTRUKTURA GOSPODARCZA. TO TAKŻE 

SPRZYJAJĄCY ROZWOJOWI, OPARTY NA ZAUFANIU KLIMAT INWESTYCYJNY, KTÓRY ZAWDZIĘCZAMY WSPÓŁPRACY WŁADZ 
LOKALNYCH Z INWESTORAMI. THE LOWER SILESIA REGION IS VERY ATTRACTIVE FOR DOMESTIC AND FOREIGN INVESTORS WHO 
ARE DRAWN TO WROCŁAW AND NOT ONLY BY ITS FAVOURABLE GEOGRAPHIC LOCATION AND ECONOMIC INFRASTRUCTURE.  

IT ALSO HAS AN INVESTMENT CLIMATE CONDUCIVE TO DEVELOPMENT, BASED ON TRUST, WHICH WE OWE TO THE COOPERATION 
OF LOCAL AUTHORITIES WITH INVESTORS. 

Centrum danych Korbank, ponadmiliardowa inwestycja PepsiCo 
oraz zasilane zieloną energią biurowce Centrum Południe bu-
dowane przez Skanska dowodzą, że Dolny Śląsk w niczym nie 
ustępuje najprężniej rozwijającym się regionom w Polsce.

INFORMATYCZNE SERCE WROCŁAWIA. Pod koniec 2021 roku 
na terenie Wrocławskiego Parku Technologicznego zostanie uru-
chomione jedno z największych publicznie dostępnych centrów 
danych na Dolnym Śląsku. W ramach projektu realizowanego 
przez spółkę akcyjną Korbank działalność rozpocznie centrum 
badawczo-rozwojowe wraz z kompleksem data center. Obiekt 
spełniać będzie wymogi zgodne z normą TIER 4, zakładającą 
system odporny na uszkodzenia i zapewniający 99,995% dostęp-
ności usług.
Centrum danych to fizyczna przestrzeń, w której działają serwery 
zbierające, przetwarzające i chroniące dane. Obiekt skupia w so-
bie zaawansowaną infrastrukturę informacyjno-komunikacyjną, 
a oparty jest na najnowocześniejszych technologiach kompute-
rowych i związanych z bezpieczeństwem teleinformatycznym.  
Na całym świecie centra danych zapewniają ciągłość funkcjono-
wania serwerów oraz ich nieprzerwaną obsługę. 

The Korbank data center, PepsiCo's over one billion zlotys 
investment and the Centrum Południe office buildings pow-
ered by green energy, built by Skanskadow, prove that Lower 
Silesia is in no way inferior to the most dynamically develop-
ing regions in Poland. 

THE IT HEART OF WROCŁAW. At the end of 2021, one of 
the largest publicly available data center in Lower Silesia will 
be launched in the Wrocław Technology Park. As part of the 
project implemented by the Korbank joint-stock company 
this will be the start of a research and development hub with 
a data center complex. The facility will meet the requirements 
of the TIER 4 standard, assuming a fault-tolerant system en-
suring 99.995% of service availability. 
A data center is a physical space where servers that col-
lect, process and protect data operate. The facility has  
an advanced information and communication infrastructure 
and is based on the most modern computer and ICT  
security technologies. Across the world, data centers  
ensure the continuous operation of servers and their  
uninterrupted service. 
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We Wrocławiu pierwotnie planowano realizację budynku trzy-
kondygnacyjnego o powierzchni 1500 m2, jednakże po prze-
prowadzeniu analiz i zebraniu wstępnych ofert spółka Korbank – 
wielokrotnie nagradzany, największy lokalny i niezależny operator 
telekomunikacyjny we Wrocławiu i Radomiu – zdecydowała się na 
kolejne trzy piętra. Finalnie obiekt zyska przeszło 3000 m2.

Originally, it was planned to build a three-story building in 
Wrocław with an area of 1500 m2, however, after analyzing and 
collecting initial offers, Korbank – the award-winning, largest 
local and independent telecommunications operator in Wrocław 
and Radom – decided to build another three floors. Ultimately, 
the facility will have over 3,000 m2.

OVER A BILLION ZLOTYS FROM PEPSICO. PepsiCo, an Ameri-
can concern, one of the world's largest producers and sellers  
of beverages and food products, is investing near Wrocław.  
The plant, which will be built in the commune of Środa Śląska,  
is to be the largest and most environmentally sustainable facility 
of the company in Europe. At the end of August, the corner-
stone for the modern FritoLay crisps production facility was laid 
at the construction site. It is an investment in the Wrocław ag-
glomeration of over PLN 1 billion. The first job offers in the new 
plant are to be available at the end of 2022. The entire invest-
ment will be completed by 2025. Ultimately, nearly five hundred 
people will find employment there. Local farmers can certainly 
also count on cooperation. 
The crisps factory together with internal installations, including 
electromechanical robots, will be built by Budimex on a plot  
of slightly more than 30 hectares. 
The American concern PepsiCo was established in 1965. Cur-
rently, the company is one of the world's largest producers and 
sellers of non-alcoholic beverages and food products. They 
include, among others Pepsi, Lay's and Cheetos.

PONAD MILIARD OD PEPSICO. Firma PepsiCo, amerykański 
koncern, jeden z największych na świecie producentów i sprze-
dawców napojów oraz produktów spożywczych, inwestuje pod 
Wrocławiem. Zakład, który powstanie w gminie Środa Śląska, ma 
być największym i najbardziej zrównoważonym środowiskowo 
obiektem firmy w Europie. Pod koniec sierpnia na placu budowy 
został wmurowany kamień węgielny pod nowoczesny obiekt, 
w którym produkowane będą chipsy Frito Lay. To inwestycja 
w aglomeracji wrocławskiej za ponad miliard złotych. Pierwsze 
oferty pracy w nowym zakładzie mają być dostępne pod koniec 
2022 roku. Cała inwestycja będzie powstawać do 2025 roku. 
Docelowo zatrudnienie znajdzie tam blisko pół tysiąca osób. Na 
współpracę z pewnością mogą liczyć również okoliczni rolnicy.
Fabrykę chipsów razem z instalacjami wewnętrznymi, w tym 
robotami elektromechanicznymi, zbuduje firma Budimex na nieco 
ponad 30-hektarowej działce. 
Amerykański koncern PepsiCo powstał w 1965 roku. Obecnie 
przedsiębiorstwo jest jednym z największych na świecie produ-
centów i sprzedawców napojów bezalkoholowych oraz produk-
tów spożywczych. Należą do niego m.in. Pepsi, Lay’s i Cheetos.

ZIELONA ENERGIA Z PĄGOWA. Zielona energia z farmy wiatrowej 
w województwie opolskim będzie płynęła do biurowców Centrum 
Południe we Wrocławiu. Centrum Południe, które powstaje przy  
ul. Powstańców Śląskich (dwa z pięciu budynków są gotowe), 
będzie zasilane energią z potężnych, bo aż 112-metrowych śmigieł 
na farmie wiatrowej w Pągowie. W ten sposób firma Skanska, która 
buduje Centrum, chce stworzyć przyjazny pracownikom i środowi-
sku nowoczesny i oszczędny kompleks. 
Energia wyprodukowana w ciągu dnia przez jeden wiatrak 
w Pągowie może zasilić 10 dni pracy (czyli działanie komputerów, 
zużycie światła) 2 tys. pracowników Centrum Południe. Więcej 
zielonej energii oznacza mniej dwutlenku węgla w atmosferze, przy 
pełnym obłożeniu biur, o nawet 2 tys. ton rocznie. Skanska przy tej 
inwestycji wykorzystała również tzw. zielony beton. To nawierzchnia 
antysmogowa pomagająca neutralizować zanieczyszczenia. 
Centrum Południe to pierwsza wrocławska inwestycja, która  
będzie się ubiegać o elitarny certyfikat WELL Core&Shell. ◊

GREEN ENERGY FROM PĄGOWO. Green energy from the 
wind farm in the Opolskie Voivodeship will flow to the Centrum 
Południe office buildings in Wrocław. Centrum Południe, which is 
being built at ul. Powstańców Śląskich (two of the five buildings 
are ready), will be powered by enormous 112-meter blades of the 
wind farm in Pągów. In this way, the company Skanska, which is 
building the Center, wants to create a modern and cost-effective 
complex that is employee and the environment friendly. 
The energy produced during the day by one windmill in Pągów can 
support 10 days of work (i.e. computer operations, light consump-
tion etc) for 2,000 employees of Centrum Południe. More green 
energy means less carbon dioxide in the atmosphere by up to 
2,000 tons per year when the offices will be fully occupied.  
During construction Skanska also used the so-called green con-
crete. It has an anti-smog surface that helps to neutralize pollution. 
Centrum Południe is the first Wrocław investment to apply for 
the elite WELL Core & Shell certificate. ◊

Duży wpływ na poziom rozwoju gospodarczego regionu 
mają jego mieszkańcy. W 2014 roku 8,65% wszystkich 
migrujących Polaków osiedliło się na Dolnym Śląsku, 
a 9,5% obcokrajowców przybyłych do Polski wybrało 

województwo dolnośląskie na miejsce swojego pobytu.

The inhabitants of the region have a great influence on 
the level of economic development of the region. In 2014, 

8.65% of all migrant Poles settled in Lower Silesia, 
and 9.5% of foreigners who came to Poland chose 

Dolnośląskie Voivodeship as their place of stay.

Źródło: umwd.dolnyslask.pl
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Jesienne nowości od Ryanaira
Autumn news from Ryanair

W NASZYM JESIENNYM ROZKŁADZIE POJAWIĄ SIĘ 
TRZY ZUPEŁNIE NOWE POŁĄCZENIA – DO PIZY, PAFOS 

I BOURNEMOUTH. CHOĆ MIASTA TE RÓŻNIĄ SIĘ 
OD SIEBIE, ŁĄCZY JE WAKACYJNY KLIMAT, KTÓRY 

POCZUJEMY NAWET JESIENIĄ. OUR AUTUMN TIMETABLE 
WILL FEATURE THREE BRAND NEW CONNECTIONS – 
TO PISA, PAPHOS AND BOURNEMOUTH. ALTHOUGH 

THESE CITIES DIFFER FROM EACH OTHER, THEY SHARE 
A HOLIDAY ATMOSPHERE THAT WE CAN FEEL  

EVEN IN AUTUMN. 

Już wcześniej linie Ryanair zapowiedziały uruchomienie 
połączenia do Lizbony. To jeden z najpopularniejszych 
kierunków turystycznych. Do stolicy Portugalii będzie 
można polecieć z Wrocławia już od 31 października dwa 
razy w tygodniu – w środy i niedziele. Połączenie będzie 
dostępne do marca 2022 roku, czyli przez cały nowy 
sezon. Dodatkowo w ofercie przewoźnika pojawi się po-
łączenie do słynącego z Legolandu duńskiego Billund. 
To jednak nie koniec listy nowości.

HISTORYCZNE PAFOS na Cyprze będzie dostępne dla 
wylatujących z Wrocławia już od 31 października. To ideal-
ny kierunek dla tych, którzy kochają lato. Jesienią średnia 
temperatura w ciągu dnia wynosi tu ok. 27°C. W mieście 
położonym w południowo-zachodniej części Cypru od-
kryjemy liczne starożytne ruiny, a niezwykłe bogactwo 
zabytków sprawiło, że Pafos zostało wpisane na listę 
światowego dziedzictwa UNESCO. Jednak to nie tylko raj 
dla miłośników historii, ale także tętniący życiem kurort 
turystyczny z plażą w samym centrum miasta. Samoloty  
na trasie Wrocław-Pafos będą latały trzy razy w tygodniu: 
w poniedziałki, piątki i niedziele.

NIE TYLKO KRZYWA WIEŻA. 1 listopada wystartuje nowe 
połączenie do Pizy, znanej na całym świecie przede 
wszystkim z Krzywej Wieży, która w rzeczywistości jest 
dzwonnicą. Zabytków jest tam jednak więcej, a samo mia-
sto leży niedaleko wybrzeża śródziemnomorskiego i może 
być znakomitym punktem wypadowym do zwiedzania 
Toskanii. Z Wrocławia do Pizy będzie można polecieć 
dwa razy w tygodniu, w poniedziałki i piątki. 

ZASKAKUJĄCA ANGLIA. 3 listopada uruchomione zosta-
nie trzecie premierowe połączenie – do Bournemouth.  
To kurort na południu Anglii położony na klifach nad kana-
łem La Manche i mekka miłośników sportów wodnych, 
zwłaszcza surfingu. Miasto szczyci się jedną z najpięk-
niejszych plaż w Zjednoczonym Królestwie! To również 
doskonała baza do zwiedzania malowniczej południowo-
-zachodniej Anglii. Samoloty na trasie Wrocław-Bourne-
mouth będą latały w środy i soboty. Bilety na te połącze-
nia są już dostępne w systemie linii Ryanair. ◊

Ryanair had already announced the launch of a connec-
tion to Lisbon. This is one of the most popular tourist 
destinations. It will be possible to fly to the Portuguese 
capital from Wrocław from October 31, twice a week – 
on Wednesdays and Sundays. The connection will be 
available until March 2022, which is the entire new season. 
In addition, the carrier's offer will include a connection to 
the famous Legolandudian Billund. However, this is not 
the end of the list of new connections. 

HISTORICAL PAPHOS in Cyprus will be available to those 
departing from Wrocław from October 31. This is the 
perfect destination for those who love the summer sun. In 
autumn, the average daytime temperature here is around 
27C. In a city located in the south-west of Cyprus, you will 
discover numerous ancient ruins, and a remarkable wealth 
of monuments which has made Paphos a UNESCO World 
Heritage Site. However, it is not only a paradise for history 
enthusiasts, but also a bustling tourist resort with a beach 
in the very center of the town. Flights on the Wrocław-
-Paphos route will be three times a week: on Mondays, 
Fridays and Sundays. 

NOT ONLY THE LEANING TOWER. On November 1, a new 
connection will be launched to Pisa, famous all over the 
world for its Leaning Tower, which is in fact a bell tower. 
However, there are more monuments to be seen there, 
and the city itself is located near the Mediterranean coast 
and can be a great starting point for exploring Tuscany.  
It will be possible to fly from Wrocław to Pisa twice 
a week, on Mondays and Fridays. 

SURPRISING ENGLAND. On November 3, the third pre-
miere connection will be launched – to Bournemouth. This 
is a resort in the south of England located near the cliffs 
above the English Channel and a Mecca for lovers of water 
sports, especially surfing. The city boasts one of the most 
beautiful beaches in the UK! It is also the perfect base for 
exploring the picturesque South West of England. Flights 
on the Wrocław-Bournemouth route will be on Wednes-
days and Saturdays. Tickets for these connections are now 
available through the Ryanair booking system. ◊

44 AIRPORT NEWS

Ze względu na dynamiczną sytuację związaną z pandemią, podczas planowania podróży prosimy o dokładne sprawdzenie rozkładu lotów na stronie przewoźnika. 
Due to the dynamic situation related to the pandemic, when planning your trip, please carefully check the flight schedule on the carrier's website.
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Czartery na zimę
Winter charters

KONKRETYZUJE SIĘ OFERTA BIUR PODRÓŻY NA SEZON 
JESIENNO-ZIMOWY, KTÓRY ZAPOWIADA SIĘ BARDZO 
ATRAKCYJNIE, ZWŁASZCZA DLA TYCH, KTÓRZY ZIMĄ 
TĘSKNIĄ ZA WAKACYJNYM SŁOŃCEM. THE OFFER OF 
TRAVEL AGENCIES FOR THE FALL-WINTER SEASON IS 

BECOMING MORE SPECIFIC, AND PROMISES TO BE VERY 
ATTRACTIVE, ESPECIALLY FOR THOSE WHO MISS  

THE SUMMER SUN IN WINTER.

Można już planować wypoczynek w Turcji, w Egipcie  
(Hurghada, Marsa Alam), na Wyspach Kanaryjskich  
(tu dostępne są dwa kierunki – Fuerteventura i Gran  
Canaria), a także na Zanzibarze, który niezmiennie cieszy 
się ogromną popularnością. W sprzedaży jest również 
coraz popularniejszy i zyskujący entuzjastów Oman. 

– Jesteśmy optymistami. Już sezon letni przekonuje,  
że potencjał do szybszej odbudowy ruchu jest napraw-
dę duży. Cała branża lotnicza liczy na to, że wchodzimy 
właśnie w stabilniejszy okres, co pozwoli zrealizować 
plany dotyczące przywracania i rozbudowy oferty – mówi 
Cezary Pacamaj, wiceprezes Portu Lotniczego Wrocław. ◊

You can plan a holiday in Turkey, Egypt (Hurghada, Marsa 
Alam, Taba), the Canary Islands (there are two directions – 
Fuerteventura and Gran Canaria), as well as Zanzibar, 
which is invariably very popular. Oman is also gaining 
popularity and enthusiasts.

– We are optimists. The summer season already shows that 
the potential for faster traffic recovery is really big. The 
entire aviation industry is counting on the fact that we are 
entering a more stable period, which will allow us to imple-
ment plans for the restoration and expansion of the offer – 
says Cezary Pacamaj, vice president of Wrocław Airport. ◊

Warto wiedzieć!
Wybierając się na jesienne wakacje, warto pamiętać, że na lotniskach  

wciąż obowiązują zasady bezpieczeństwa związane z przepisami  
i zaleceniami pandemicznymi. 

Staramy się jak najbardziej ułatwić podróżowanie naszym pasażerom,  
m.in. poprzez możliwość wykonania na lotnisku szybkich testów 

antygenowych na obecność koronawirusa. Centrum testów znajduje się 
w części ogólnodostępnej w hali odlotów oraz tuż po wylądowaniu, 

w hali przylotów. 

Tuż przy terminalu, na parkingu B, znajduje się również ogólnodostępny  
(nie tylko dla pasażerów lotniska!) punkt testów PCR.

Good to know!
When going on an autumn vacation, please remember that airports still 

have safety rules related to pandemic regulations  
and recommendations. 

We try to make travelling as easy as possible for our passengers – 
this includes the possibility of performing rapid antigen tests for the 

presence of coronavirus at the airport. The test center is located in the 
public area, in the departures hall and right after landing 

in the arrivals hall. 

Right next to the terminal, in parking lot B, there is also a publicly 
accessible (not only for airport passengers!) PCR test point.

Szczegółowe informacje
dostępne są na stronie 

testcenter.airport.wroclaw.pl

Detailed information is available at
testcenter.airport.wroclaw.pl
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https://airport.wroclaw.pl/testy-na-covid-19-na-lotnisku/
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Kopenhaga

Stockholm Skavsta

Dortmund
Düsseldorf

Frankfurt

Monachium

Paryż Beauvais

Cork*

Shannon

Dublin

Glasgow

Doncaster Sheffield

Londyn Stansted

Londyn Luton
Bristol

Liverpool

Birmingham 
East Midlands

Bournemouth 

Eindhoven

Majorka*

Kos*

Burgas* Kutaisi

Kijów

Korfu*

Kreta Chania*

Barcelona*

Alicante

Malaga*

Lizbona

Teneryfa*

Mediolan Bergamo
Bolonia*

Piza

Rzym

Neapol

Malta

WROCŁAW

POŁĄCZENIA
CZARTEROWE

CHARTER 
CONNECTIONS

POŁĄCZENIA
TRADYCYJNE
TRADITIONAL 

CONNECTIONS

POŁĄCZENIA
NISKOKOSZTOWE

LOW-COST 
CONNECTIONS

Gdańsk

Manchester
Leeds/Bradford 

Newcastle
Edynburg

Lwów

Reykjavík

Zurych

M A P A  P O Ł Ą C Z E Ń
Route map

Ateny*

Podgorica*

Bari*

Szczegółowy rozkład lotów / Detailed timetable: 
airport.wroclaw.pl

Charków

Palermo

Amsterdam

Odessa

Zaporoże

Zadar*

Girona

Split*

Olsztyn*

Larnaca*
PafosKreta Heraklion*

Hurghada

Marsa Alam

Zanzibar 

Tirana*

Antalya

Bodrum*
Izmir*

Varna*

Enfidha*

Djerba*

Rodos*

Zakynthos*

Fuerteventura

Gran Canaria

Olbia*

* połączenie sezonowe / seasonal connection

http://airport.wroclaw.pl
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ZAREZERWUJ
NASZ PARKING
JUŻ TERAZ!
BOOK CAR
PARK NOW!

Zarezerwuj na / Book now on
www.airport.wroclaw.pl

Skorzystaj z parkingów na lotnisku
we Wrocławiu – bezpośrednio przy terminalu!

Leave your car at one of our car parks
which are located very close to the terminal

1 dzień – 40zł
3 dni – 70zł
7-8 dni – 99zł

19zł
39zł
59zł




