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WSTĘP
Nie mamy na co narzekać. Położenie geograficzne Polski może nie zawsze sprzyjało
naszemu dziedzictwu przyrodniczemu i kulturowemu, ale przypatrując się temu, co i gdzie
ostatecznie przypadło nam w udziale, powinniśmy być zadowoleni. W naszym kraju występują prawie wszystkie rodzaje krajobrazu w tej
strefie klimatycznej, w tym nawet las podobny
do tajgi oraz pustynia. Możemy też pochwalić
się mnóstwem zabytków.

Polska jest bardzo głębokim
i pojemnym kuferkiem pełnym
turystycznych skarbów, tylko
trzeba umieć i chcieć je wydobywać. W tej książce zebraliśmy
ich całkiem sporo – zarówno
tych bardziej znanych, jak
i mniej oczywistych – w nadziei,
że zainspirują czytelnika do

jednodniowych lub weekendowych wypadów.
W trakcie wieloletnich podróży
po świecie nigdy nie pomijaliśmy
Polski. Zawsze mieliśmy dla niej
czas w ciągu roku i staraliśmy
się, by przynajmniej jedna trzecia naszych wojaży odbywała
się w jej granicach. Nie było więc
7
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niczym dziwnym, że po powrocie
z Kambodży jechaliśmy do Białowieży, a po kilku dniach spędzonych
w Kotlinie Kłodzkiej lecieliśmy do
Gwatemali. Były to zarówno dłuższe
wyjazdy do konkretnych regionów
(albo mikroregionów), jak i krótkie,
na przykład weekendowe, wypady
do klimatycznych miast i miasteczek.
Niedawno zrealizowaliśmy także dwa
duże projekty oparte wyłącznie na
podróżach po naszym kraju. Pierwszy
to „Dookoła Polski”, a drugi – „Polska
na Przełaj”.
Związana z pandemią sytuacja w latach 2020–21 sprawiła,
że częściej ruszaliśmy w Polskę,
do jej turystycznych skarbów.
Ale wyobraźmy sobie, co by było,
gdybyśmy – spragnieni odkrywania,
wypoczywania na świeżym powietrzu, poznawania historii i możliwości podziwiania zabytków – zostali
całkowicie od tego odcięci?
Na szczęście to się nigdy nie wydarzy i każdy, kto tylko zechce, może
cieszyć się Polską.
W niniejszej książce proponujemy
subiektywną listę miejsc i obiektów, które naszym zdaniem warto
w Polsce zobaczyć. Rzecz jasna
znajdują się wśród nich typowe
„must see”, ale opisane nieco
inaczej. W większości jednak są to
miejsca niekoniecznie oczywiste,
a czasem zaskakujące. W sumie
jest ich 70.
Zostały one sklasyfikowane w siedmiu rozdziałach: Blisko dzikiej natury,
Romantyczne i kameralne miasteczka, Ikony architektury, Współczesne arkadie, Cuda inżynierii i techniki,

Z tradycją za pan brat, Widoki i krajobrazy – by każdy, mimo różnych
preferencji i zainteresowań, znalazł
coś dla siebie. Oczywiście zdajemy
sobie sprawę, że nie jest to lista
zamknięta i że w każdym z rozdziałów
mogłoby się znaleźć o wiele więcej
propozycji. Książka jednak rządzi się
własnymi prawami, więc konieczne
było dokonanie wyboru i ograniczenie się do miejsc, które uważamy za
szczególnie ważne, a może nawet
najbliższe naszemu sercu.
Za sprawą tej publikacji pragniemy zachęcić czytelników do
eksplorowania naszego kraju
i poszukiwania w nim swoich arkadii, swoich kameralnych miasteczek, swoich architektonicznych
faworytów i swoich krajobrazów,
które nigdy się nie znudzą. Być
może po zaznaczeniu na mapie
70 zaproponowanych przez nas
punktów ktoś postanowi dołożyć
30 brakujących do setki? Albo
70 kolejnych?
Książka ta ma być inspiracją
i impulsem do tego, by na nowo –
może po raz pierwszy, a może już
po raz kolejny – odkrywać Polskę.
My zamierzamy tak właśnie robić.
Niezależnie od sytuacji. Bo „w Polskę”
możemy zawsze…
Podziękowania
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Choć nasze wykształcenie
związane jest z turystyką, i to
od strony marketingowo-branżowej, to nieobce
są nam aspekty ekologii
i ochrony środowiska, które
odcisnęły na nas piętno już
w czasach wczesnego dzieciństwa. Większą wrażliwość
na przyrodę być może mają
„miastowi”, którzy wszystkie
wakacje spędzali u swoich
babć na wsi. Dźwięk lasu czy
rzeki, śpiew ptaków, szum
wodospadu - w pędzącym
i krzyczącym świecie stały
się towarami deficytowymi.
Na szczęście więcej niż
połowa Polski to taki magazyn, przechowalnia dla nich.
Czasami wystarczy wyjechać

POLESKI PARK NARODOWY
DOLINA CHOCHOŁOWSKA
ŹRÓDŁA WISŁY I BARANIA GÓRA
BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY
CZOŁPINO
DOLINA BARYCZY I STAWY MILICKIE
KAMPINOSKI PARK NARODOWY
JEZIORO WIGRY
KOCIOŁ MAŁEGO STAWU W KARKONOSZACH
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godzinę poza miasto, czasem odciąć się na trzy dni
weekendu.
W tym rozdziale skupiamy
się na różnych obliczach
polskiej natury, których można
doświadczyć na wyciągnięcie ręki i każdym postawionym krokiem: po kładce
nad bagnem i torfowiskiem,
zapadając się w ogromnej
górze piasku czy stąpając po
ułożonym z kamieni szlaku
do brzegu górskiego jeziora.
Te kilka koncertów Matki
Natury to tylko mały wycinek możliwości, które mamy
w Polsce. Skorzystajmy, bo
przecież, parafrazując powiedzenie, obcowanie z przyrodą
łagodzi obyczaje.

PoleSkiPark NaroDoWy

01
POLESKI
PARK NARODOWY
Aby poczuć się jak na Mazurach, wystarczy
wyjechać z Lublina i odbyć kilkudziesięciominutową podróż. U jej celu znajdziemy dowód na to, że krainy jezior nie są tylko domeną
północnej Polski.

Poleski Park Narodowy należy do
najmłodszych tego typu obszarów w Polsce. Został utworzony
na początku lat 90. XX w. głównie
po to, by chronić dość nietypowy i rzadki krajobraz, który
łączy cechy pojezierza, terenów bagiennych i kompleksów
przypominających tundrę. Tak!
W Poleskim Parku Narodowym
mamy najdalszy fragment eurazjatyckiej tundry z takimi roślinami, jak wierzba lapońska czy
brzoza karłowata. Wiele z tych

cudów przyrody można oglądać
z poziomu ścieżek i drewnianych
kładek, których na terenie parku
i jego otuliny jest sporo.

LEŚNE ŚWIĄTYNIE DUMANIA

Szczególnie polecamy wpisać
do notatnika miejsca położone
na zachód od Urszulina i Starego
Brusa. To świątynie ciszy, dające
możliwość psychicznego resetu.
Jednym z polecanych miejsc
jest ścieżka przyrodnicza
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BLISKO DZIKIEJ NATURY

PoleSkiPark NaroDoWy

„Perehod”. Wiosną można się tu
zachwycić arią ptasich śpiewów
i możliwością obserwacji czapli białych i nadobnych czy żurawi, a jesienią feerią kolorów z wrzosowiskami
i poczerwieniałymi krzewami.
Nie mniej atrakcyjnie prezentuje
się ukryte głęboko pośród gęstych
lasów Jezioro Moszne, do którego
prowadzi ścieżka edukacyjna zakończona malowniczym pomostem.
Często przy atrakcjach przyrodniczych można dopisywać datę
ważności i tak jest w tym przypadku.
Jezioro systematycznie zarasta
i się kurczy. Jego dno jest bardzo
bogate w muł (kilkanaście metrów
głębokości).

BAGNA, CZAHARY, MOKRADŁA…

Siedziba Poleskiego Parku Narodowego, będąca jednocześnie
ciekawym centrum muzealno-edukacyjnym, znajduje się
w Urszulinie, w sąsiedztwie którego
leży jeden z najbardziej bagiennych terenów w Polsce.

Jeziora dystroficzne z powodu nadmiaru odkładanej
materii organicznej zarastają od strony brzegów
i bardzo często przekształcają się torfowiska. Wyróżniają się kolistym kształtem
i występują najczęściej na
terenach leśnych. Na obszarze Poleskiego Parku
Narodowego znajduje się
ich kilkanaście.

Parki Narodowe
i opłaty za wstęp
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BLISKO DZIKIEJ NATURY

Ogromny obszar Krowiego Bagna
czy Bagna Bubnów można oglądać z punktów widokowych i wież
przy ścieżce edukacyjnej „Czahary”, która została przystosowana (warto pochwalić) również
dla rowerzystów i osób niepełnosprawnych. Zdecydowanie

PoleSkiPark NaroDoWy

najłatwiej dostępną wieżą widokową jest ta ustawiona tuż
przy drodze nad Bagnem Staw
w Wojciechowie.
Rodziny z dziećmi powinny wstąpić
do Centrum Edukacyjnego Poleskiego Parku Narodowego w Starym
Załuczu, w którym prowadzona jest

przychodnia dla chorych i rannych
bocianów. Stąd mamy zaledwie
krok do kolejnej ścieżki przyrodniczej
o nazwie „Spławy”.
W otulinie parku narodowego
zachowało się sporo tradycyjnej,
choć skromnej wiejskiej architektury, ciekawie wyeksponowanej

choćby w kameralnym skansenie w Holi. Znajdzie się też kilka
miejsc o charakterze typowo
letniskowym, rekreacyjnym, jak
cieszące się popularnością
w weekendy plaże i pomosty
jezior Zagłębocze, Bialskiego
i Piaseczno.

NOCLEGI I JEDZENIE

W Urszulinie, Zamłyńcu
i Sosnowicy

WARTO ZOBACZYĆ
W POBLIŻU

Muzeum – Zespół Synagogalny
we Włodawie
(www.muzeumwlodawa.pl)

DLA RODZIN Z DZIEĆMI?
NA WYJAZD WE DWOJE?
MOGĘ ZABRAĆ PSA?
W BRZYDKĄ POGODĘ?
DOJAZD KOMUNIKACJĄ
PUBLICZNĄ?
INFRASTRUKTURA
TURYSTYCZNA?

Informacje
o Poleskim Parku
Narodowym:
www.poleskipn.pl
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