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WSTĘP
Masz przed sobą, Czytelniku, drugą część bardzo osobistego przewodnika. Tym ra-
zem autorki trzynastu blogów zabierają Cię do kolejnych dwunastu miast. Przedsta-
wiają miejsca kultowe, kulturalne, kulinarne i rozrywkowe. Czasem wskazują też, 
gdzie warto wybrać się na fajne zakupy i gdzie przenocować. Dowiesz się także, jak 
sprawnie poruszać się po mieście, by uniknąć korków i nie tracić cennego czasu na 
zwiedzanie. Część opisanych miejsc można znaleźć w tradycyjnych przewodnikach, 
inne zaś są ulubionymi zakątkami autorek. Dobrze jest móc poznać miasto okiem 
jego mieszkańca – o ile smaczniej jest jeść w restauracjach, które ktoś poleca, o ile 
przyjemniej snuć się po ulicach poleconą trasą.

Z przewodnika wynika, że każda z autorek bardzo lubi swoje miasto. Ciekawe jeste-
śmy, czy i Tobie się ono spodoba.

Musisz, Czytelniku, wiedzieć, że przewodnik jest bardzo subiektywny. Przedstawia 
miejsca, w których autorki często bywają, a to chyba najlepsza rekomendacja. Każda 
opisuje miasto w charakterystyczny dla siebie sposób - kiedy redagowałam publika-
cję nie ingerowałam zbytnio w styl, tak, by pozostał oryginalny. Dzięki temu, mam 
nadzieję, będziesz mieć wrażenie, że to autorka oprowadza Cię po mieście. Zresztą, 
jestem pewna, że gdy odwiedzisz któreś z miast i dasz znać o tym autorce, będzie 
miała ochotę wybrać się na kawę.

Pierwszą część przewodnika oraz moją publikację poświeconą Gdyni znajdziesz na 
blogu zonamodna.com. Tymczasem, rzuć okiem na tę część.

Oto subiektywny przewodnik blogerów po ich miastach. Każda z osobna i wszystkie 
razem zapraszamy Cię w podróż od północy do południa Polski i Europy, mówiąc: 
„Do zobaczenia w... Szczecinie, Sopocie, Gdańsku, Malborku, Bydgoszczy, Pozna-
niu, Łodzi, Opolu, Bielsku-Białej, Strasburgu, Paryżu i Barcelonie”. Wspaniałej po-
dróży!

          Marysia, zonamodna.com

http://zonamodna.com/
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SZCZECIN
Adrianna Fliszewska, autorka bloga czekoada.blogspot.com

Studentka skandynawistyki oraz dziennikarstwa na Uniwersytecie Szczecińskim, dzien-
nikarka stawiająca pierwsze kroki, początkująca modelka, sezonowo ratownik WOPR.

Adrianna: W Szczecinie mieszkam od dwóch lat, więc nadal jestem na etapie poznawia-
nia miasta, ale wiem już kilka istotnych kwestii: żadnym tramwajem nie dojedziesz nad 
morze, nie wszyscy jedzą tu kanapki z paprykarzem i nie wszyscy mówią po niemiecku. 
Mam nadzieję, że uda mi się w jakiś sposób skłonić Cię do odwiedzin mojego studenc-
kiego miasta. Szczecin jest niedoceniany. Szczecin zasługuje na twoją uwagę. Szczecin 
pachnie czekoladą.

Lidia Suska, autorka bloga klejmotek.pl

Zakochana w języku polskim, rękodziele i kawie. Uwielbiająca pisać i tworzyć. W Szcze-
cinie mieszka od 2010 roku. Pochodzi z województwa łódzkiego.

Lidia: Nie ma drugiego takiego miejsca na świecie. Szczecin ma niesamowity klimat, który 
szybko pozwala się w nim zadomowić. Mieszkam tu szósty rok i choć miasto wciąż za-
skakuje mnie czymś nowym, to czasami mam wrażenie, że jestem tu od zawsze, że to jest 
moje miejsce na ziemi. Szczecin rozwija mnie twórczo i cudownie inspiruje. To miasto 
zieleni, pięknych kamienic i czerwonej cegły.

miejsca kultowe

Adrianna poleca:
Jasne Błonia (ul. Księdza Piotra Skargi) nazywam szczecińskim Central Parkiem. W upal-
ne sobotnie popołudnie tłumnie przybywają tu całe rodziny, by spędzić miło czas. Grają 
w piłkę, rzucają frisbee, bawią się z dziećmi. To świetne miejsce na piknik z przyjaciółmi. 
Po słodkim lenistwie na Jasnych Błoniach, polecam wybrać się na spacer po ogrodzie 
różanym „Różanka” i Parku Kasprowicza, w którym mieści się Teatr Letni im. Heleny 
Majdaniec. Jeżeli idziesz na spacer z ukochaną osobą, zabierzcie ze sobą kłódkę i zapnijcie 
ją na szczecińskim Moście Miłości nad jeziorem Rusałka.

Cmentarz Centralny (ul. Ku Słońcu) to trzecia, pod względem wielkości, nekropolia 
w Europie. Pomyślisz pewnie, że zwariowałam, skoro chcę Cię porwać w takie miejsce. 

http://czekoada.blogspot.com/
http://www.klejmotek.pl/
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Może jeszcze w środku nocy, przy świetle księżyca? Uwierz mi, jest to jeden z najpięk-
niejszych parków, jakie widziałam. We wschodniej części cmentarza wytyczono ścieżkę 
botaniczną. Po przejściu przez bramę główną mam wrażenie, że nagle oddalam się od 
głośnego, dużego miasta i przenoszę się do zupełnie innego świata. Cmentarz zajmuje 
powierzchnię 167,8 hektara, po której można poruszać się samochodem.

Lidia poleca: 
Nie wiem, czy miejscem kultowym można nazwać wyremontowane stosunkowo niedaw-
no nadodrzańskie bulwary, ale zdecydowanie warto się tam wybrać – najlepiej z przyja-
ciółmi w ciepły letni wieczór. Spacerujcie, poznawajcie ludzi i uważajcie, żeby nie wpaść 
do wody.

Jeśli lubisz – jak ja – obcowanie z przyrodą i będąc w Szczecinie zatęsknisz za górski-
mi wędrówkami, ich namiastkę może Ci podarować Puszcza Bukowa, znajdująca się na 
terenie Szczecińskiego Parku Krajobrazowego. Przemierzysz ją wybranym przez siebie 
szlakiem – jeden z nich nazywany jest nawet szlakiem górskim. Nieopodal mieści się się 
cudowne Jezioro Szmaragdowe, które swoją barwę zawdzięcza zawartości węglanu wap-
nia (wcześniej była tam kopalnia kredy). Wokół jeziora można spacerować przyjemnym 
szlakiem familijnym, który przebiega między innymi przez Polanę Widok – a tam nie 
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tylko pogrillujesz, ale też popatrzysz na miasto z niepowtarzalnej perspektywy.

Kultowe natomiast są z całą pewnością Wały Chrobrego. Szczecinianie narzekają na brak 
dużego rynku, czego kompletnie nie rozumiem – pokażcie mi drugie miasto w Polsce, 
które ma tak cudowne miejsce, jak Wały Chrobrego! Tu spotkasz: autokary pełne nie-
mieckich emerytów, wagarowiczów z gimnazjów i młode pary na plenerowych sesjach 
fotograficznych. Popatrzysz na Odrę, siedząc na ławce przed budynkiem Akademii Mor-
skiej. Na Wałach znajdują się również Muzeum Narodowe, Teatr Współczesny i Urząd 
Wojewódzki. Są też miejsca, do których możesz zajrzeć na kawę, obiad, piwo.

miejsca kulturalne

Adrianna poleca:
O filharmonii (ul. Małopolska 48) głośno było jeszcze przed jej otwarciem. Budynek 
określany jest jako nowa ikona Szczecina. W środku „góry lodowej” znajdują się dwie 
sale koncertowe. Filharmonia została ogłoszona jednym z siedmiu cudów Polski i otrzy-
mała Europejską Nagrodę Architektoniczną im. Miesa van der Rohe – tytuł najlepszego 
budynku europejskiego, który powstał w ciągu ostatnich dwóch lat. Zdania na temat cha-
rakterystycznego wyglądu są podzielone, osobiście jestem pod bardzo dużym wrażeniem.
Chętnie wybrałabym się z Tobą do Muzeum Techniki i Komunikacji (ul. Niemierzyń-
ska 18a), w którym prezentowana jest historia szczecińskiej komunikacji miejskiej oraz 
przemysłu motoryzacyjnego. Znajduje się tu symulator tramwaju zbudowany z kabiny 
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wyciętej z prawdziwego wagonu. 

Lidia poleca:
Ja z kolei polecam Ci zajrzeć do Pioniera (al. Wojska Polskiego 2) – najstarszego czynne-
go kina świata. W tym studyjnym kinie zobaczysz ciekawe, ambitne filmy... na przykład 
pijąc kawę lub lampkę wina przy kawiarnianym stoliku. Do wyboru są bowiem dwie sale 
kinowe: główna (czerwona) i Kiniarnia. Tę drugą polecam całym sercem, jeśli naprawdę 
chcesz się odprężyć i poczuć się jak na starym filmie. Czasami w Pionierze wyświetlane 
są filmy nieme i to właśnie w Kiniarni można doświadczyć tej niepowtarzalnej atmosfery, 
słuchając muzyki granej na żywo na pianinie z 1898 roku.

A jeśli będziesz w Szczecinie latem i przyjdzie Ci ochota na obejrzenie filmu inaczej niż 
zwykle – weź ze sobą koc i zajrzyj do Zamku Książąt Pomorskich (ul. Korsarzy 34), 
a konkretnie na jego mały dziedziniec, gdzie dwa razy w tygodniu odbywają się Zamkowe 
Noce Filmowe. Wstęp wolny, powietrze ciepłe, ludzie mili. Na Zamku zresztą znajduje się 
też Muzeum Zamkowe z Galerią Gotycką, koniecznie zobacz też Celę Czarownic (o ile 
nie masz klaustrofobii) i Gabinet Lubinusa.
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miejsca kulinarne

Adrianna poleca:
Jeśli myślisz, że to paprykarz jest najlepszym szczecińskim wynalazkiem, zgaduję, że nie 
jadłeś jeszcze pasztecików. Najstarszy fast food w mieście funkcjonuje już od 45 lat. Gdy 
tylko pojawisz się w Szczecinie, śmiało odwiedź lokal z charakterystycznym szyldem 
i przekonaj się, że ten specjał nie bez powodu znajduje się na Liście Produktów Tradycyj-
nych.

Nie ma takiej możliwości, że odwiedzisz Szczecin i nie zjesz frytburgera. Jak sama nazwa 
wskazuje, ta wykwintna potrawa składa się z kotleta i frytek ukrytych w bułce, zalanych 
sosami. Dieta cud po szczecińsku. Bar Rab (ul. Bolesława Krzywoustego 11) i Mak Kwak 
(kilka lokalizacji) serwują frytburgery, kebaby i inne zdrowe przekąski 24 godziny na 
dobę.

Równie popularne są tosty sprzedawane w charakterystycznych budkach. Trafisz na nie 
na każdym kroku, podczas spaceru po mieście. Tost z serem i pieczarkami kosztuje około 
2,50 zł i jest naprawdę spory.

Masz ochotę na piwo? Wpadnij na Deptak Bogusława (ul. Księcia Bogusława X). To 
taka studencka uliczka, która na pewno skusi Cię którymś ze swoich lokali. Jeśli lubisz 
słodkości, na pewno znajdziesz coś dla siebie w Cup & Cake (ul. Księcia Bogusława X 
44). Jest to urocza kawiarnia, z niezliczoną ilością przepięknie ozdobionych babeczek. Na 
Deptaku jest wiele przyjemnych knajpek, a jedną z moich ulubionych jest Czarna Owca 
(aleja Wojska Polskiego 29), w której zamówienie można złożyć także poprzez aplikację 
mobilną WellServed. Moim najnowszym odkryciem jest Fabryka Lodów (ul. Śląska 4). 
Rozpływam się na samą myśl o tym miejscu. Znajdziesz tam przepyszne, naturalne dese-
ry.

Jeśli będziesz w centrum, koniecznie wpadnij do Petit Paris (ul. Św. Wojciecha 11) na 
piwo czekoladowo-wiśniowe! Chyba, że wolisz miodowe. Ewentualnie jabłkowe. Najle-
piej wybierz się tam kilka razy, bo w menu znajdziesz tyle smaków, że nie będziesz w sta-
nie się zdecydować!

Gdybyś zgłodniał, będąc w okolicy Wałów Chrobrego, zerknij w stronę Odry. Konkretnie 
na Ładogę, czyli statek wycieczkowy, który dawniej podróżował po Wielkich Jeziorach 
Rosji i Finlandii. Dziś stacjonuje przy Wałach Chrobrego, a jego pokład jest kolejnym 
szczecińskim punktem gastronomicznym, na który chętnie bym Cię zabrała.

Lidia poleca:
Turysta – kto nie był w tym barze mlecznym przy Obrońców Stalingradu 6A chociaż 
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raz, ten nigdy nie był w Szczecinie. Serio. Zjesz tam stosunkowo niedrogo i stosunkowo 
smacznie. Może i trafisz na rozgotowaną porcję marchewki zasmażanej, może i to, co 
nazywają stekiem wieprzowym, okaże się kotletem mielonym, ale tam się po prostu jada. 
I tam się wraca. Bo naleśniki z serem są już legendarne, kompot jak u babci, a na scha-
bowego nie ma co narzekać, choć Amaro mógłby pogardzić. Na piwo poszłabym razem 
z Adą do Petit Paris, ale polecę Ci też pub Kredens przy Langiewicza 18. Mają piwka 
smakowe i trochę przyjemniejszy klimat.

Jest jeszcze takie miejsce, w którym pija się przepyszną kawę i gorącą czekoladę (musisz, 
no musisz spróbować belgijskiej z bitą śmietaną!), zjada się wspaniałe desery, słucha się 
przyjemnej dla ucha muzyki... a to wszystko z widokiem na Szczecin. Cały Szczecin. Pa-
noramicznie. Z 22. piętra. Nie podaję adresu, bo do Cafe 22 trafisz bez problemu – budy-
nek Pazim widać zewsząd, jest najwyższy w całym mieście. (Pssst! Wejdź na stronę, zapisz 
się na newsletter i wydrukuj kupon rabatowy, tylko nie mów nikomu).

Lidia poleca:
Z natury jestem mało imprezowa, rasowa ze mnie domatorka, ale bardzo lubię grać w bi-
lard, do czego skutecznie zachęca Olimpic (ul. Jagiellońska 67/68). Ze strony interneto-
wej tego miejsca dowiadujemy się, że jest to największy klub bilardowy na Pomorzu – czy 
to prawda? Nie wiem. Wiem natomiast, że prawdziwe są liczne promocje – na przykład 
w niektóre dni tygodnia druga godzina gry jest gratis. Wszystko sprawdzisz na stronie 
klubu.

Będąc tutaj – nieważne, czy na wakacje, czy na weekend – warto zainwestować w małą 
i miłą pamiątkę. Ale zamiast wydawać krocie na bursztyny pod zamkiem, odwiedź jedno 
z miejsc, w których stacjonarnie dostaniesz produkty lokalnej marki „Szczeciński”. Podu-
chy, torby, koszulki kubki, magnesy... Polecam WSZYSTKO! Szczególnie wszelkie gadżety 
z dźwigozaurami...

Adrianna poleca: 
Jeśli chcesz spędzić środowy wieczór w centrum, polecam wybrać się z przyjaciółmi na 
pubquiz do Baru Czystego (ul. Księcia Bogusława X 8). Atrakcyjne nagrody i kreatywna 
zabawa gwarantowane!

noclegi

Lidia poleca:
Zaprosiłabym Cię do siebie, ale w mojej mikroskopijnej kawalerce mogłoby zrobić się 
bardzo ciasno. Inne rozwiązania, jakie przychodzą mi do głowy: pokoje gościnne w aka-
demikach (ZUT, US, PUM, AM) – informacji szukaj na stronach uczelni; hostel Migrand 
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niedaleko Stoczni Szczecińskiej (Robotnicza 28/29, noclegi od 24 złotych, rabat dla stu-
dentów); Szkolne Schronisko Młodzieżowe CUMA (Monte Cassino 19A).

Adrianna poleca:
Jeśli szukasz czegoś o wyższym standardzie, możesz zatrzymać się w Park Hotelu  
(ul. Plantowa 1). Ładoga, o której wspominałam przy kwestii miejsc kulinarnych, ma do 
dyspozycji także kajuty hotelowe. Trudno mi polecić którekolwiek z tych miejsc, gdyż 
nocuję we własnym mieszkaniu i póki co, nie zapowiada się, żebym zaczęła pojawiać się 
w szczecińskich hotelach.

komunikacja

Adrianna poleca: 
Jak poruszać się po mieście? W miarę możliwości polecam spacery, jednak na dalsze wy-
cieczki niezbędny będzie jakiś środek transportu. Komunikacja miejska działa bez zarzu-
tów i bez problemu trafisz w wybrane miejsce. Od tego roku w Szczecinie funkcjonuje 
także Rower Miejski, cieszący się bardzo dużym zainteresowaniem. Zanim jednak wsią-
dziesz na rower, poczytaj o zasadach jego użytkowania. I nie chodzi mi tutaj o działanie 
kierownicy i pedałów.

Lidia poleca:
Nie mam już nic do dodania, może tylko tyle, że nie zbankrutujesz na biletach, jeśli kupisz 
dziesięcioprzejazdówkę (dostajesz 10 biletów, płacisz za 9), lub bilet jedno-, pięcio- lub 
dziesięciodobowy. Bilety są oczywiście do kupienia w kioskach, ale też w kasach bileto-
wych. W niektórych pojazdach znajdują się automaty biletowe. Bilet u kierowcy/motor-
niczego kupisz po 18.00 w dni powszednie, a w weekendy o każdej porze.

Autorki o szczecinie

Adrianna: Będę najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi, jeśli kiedyś dowiem się, że dałeś/
dałaś się przekonać i wpadniesz do Szczecina na paszteciki. Cieszę się, że mogłam współ-
tworzyć ten przewodnik i opowiedzieć o miejscach bliskich mojemu sercu (jak np. bar 
z kebabem). Pozdrawiam Cię serdecznie. Do zobaczenia w Szczecinie!

Lidia: Nie mówię, że musisz tu zamieszkać. Nie mówię, że musisz zakochać się w tym mie-
ście. Ale przyjedź, zobacz, poznaj Szczecin. Szczególnie, jeśli lubisz mieć wszystkie miej-
skie rozrywki w pobliżu, a jednocześnie móc w okamgnieniu znaleźć się w lesie, nad 
jeziorem i odpocząć od codziennego tempa. Chętnie wybiorę się z Tobą na kawę na 22. 
piętro.
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SOPOT
Kasia Antończyk, autorka bloga architektnaszpilkach.pl

Architekt. Prowadzi swoją firmę projektującą wnętrza Kaan Studio, jest licencjonowanym 
przewodnikiem po Trójmieście i autorką książki dla dzieci „Lwi Przewodnik po Gdańsku, 
Sopocie i Gdyni”.

W Sopocie mieszkam od zawsze, z krótkimi przerwami na Gdańsk, Bielsko-Białą i Paryż. 
Kocham to miasto całym sercem i cieszę się, że stąd pochodzę. Mając do wyboru całą Pol-
skę właśnie Sopot wybrali moi Dziadkowie na swoją małą ojczyznę, kiedy ich rodzinne 
Wilno w 1945 roku znalazło się poza granicami Polski.
Mogę godzinami przechadzać się sopockimi ulicami odkrywając wciąż na nowo różne 
jego zakątki. Pozwólcie, że poprowadzę Was po Sopocie również mniej znanymi szlakami 
i pokażę Sopot mój własny.

Sopot w pigułce
Sopot to 35 tysięczne, położone nad Morzem Bałtyckim, miasto, którego historia roz-
poczęła się w latach 20. XIX wieku. Odkryto uzdrowiskowe zalety Sopotu – podziemne 
złoża źródlanej wody i zasoby solanki. Sopot stał się modnym miejscem, gdzie zasob-
ni Gdańszczanie i Polacy leczyli reumatyczne dolegliwości, uprzyjemniając sobie życie 
grą w kasynach. Szczyt rozwoju terytorialnego Sopotu przypadł na ostatnie ćwierćwiecze 
XIX wieku i pierwsze XX wieku i to z tego okresu pochodzi najbardziej charakterystyczna 
sopocka architektura. Aż do 1945 roku Sopot był niemieckojęzyczny – po II wojnie świa-
towej dawni mieszkańcy wyjechali na tereny obecnych Niemiec, a nowymi mieszkańcami 
stali się głównie mieszkańcy Kresów Wschodnich, które znalazły się na terenie ZSRR.

miejsca kultowe

Molo
Najbardziej charakterystyczna budowla Sopotu; drewniane molo z 1829 roku zostało 
zbudowane dla kuracjuszy Domu Zdrojowego, aby prosto ze swojego pokoju mogli wyjść 
głęboko w morze i wdychać jod. Z Molo rozciąga się świetny widok na Grand Hotel i klif 
orłowski w Gdyni, a przy dobrej pogodzie można zobaczyć Półwysep Helski.

Ulica Bohaterów Monte Cassino, czyli tzw. Monciak
Ulica Monte Cassino była pierwszą ulicą Sopotu, łączyła położone przy morzu osiedle 
rybackie z dworami mieszczańskimi w Górnym Sopocie. Obecnie to deptak, przy którym 
znajdują się liczne restauracje i kawiarnie. W dolnej części ulicy stoi jeszcze zabytkowy 

http://www.architektnaszpilkach.pl/
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seledynowy domek rybacki, w którym od lat mieści się świetna włoska lodziarnia „Mila-
no”.

Zakład Balneologiczny i „Latarnia Morska”
Zbudowany w 1903 r. Zakład Balneologiczny (w którym do dziś leczy się sopockimi wo-
dami o zdrowotnych właściwościach) przykuwa uwagę baśniową, eklektyczną architek-
turą. Komin Zakładu pełni obecnie rolę latarni morskiej. Na Latarnię można się wspiąć, 
aby podziwiać panoramiczny widok na Sopot i Morze Bałtyckie.

Opera Leśna, ul. Stanisława Moniuszki 12
Jeden z symboli Sopotu, Opera Leśna, słynna jest z odbywającego się tu przez lata Mię-
dzynarodowego Festiwalu Piosenki. Zbudowana została w 1909 roku w leśnej kotlinie, 
po odkryciu znakomitych walorów akustycznych tego miejsca. Niedawno odnowiona za-
chwyca również architekturą dachu. Po drodze do Opery warto wspiąć się na Wzgórze 
Strzeleckie i zobaczyć morze z położonej w lesie wieży widokowej. Można też przejść się 
nad sopockie Morskie Oko (staw im. Feliksa Nowowiejskiego), uroczy staw położony na 
skraju lasu. Odwiedzając Operę Leśną warto przejść się po Górnym Sopocie podziwia-
jąc piękne kamienice i wille, idąc w górę ulicami Abrahama, Żeromskiego na Łysą Górę 
i wracając ulicami Mickiewicza i Andersa.

Hipodrom – tor wyścigów konnych, ul. Władysława Łokietka 1, www.hipodrom.sopot.
pl
Sopot słynął niegdyś z odbywających się na otwartym w 1898 roku hipodromie wyścigów 
konnych i wciąż tę tradycję podtrzymuje. W lecie warto przyjść tutaj na zawody i poczuć 
niesamowite emocje, kiedy koń, na którego postawiliśmy, wygrywa wyścig! A jeśli nie 
wygra, na pocieszenie zostanie nam zjedzenie pysznej waty cukrowej.

ul. Plac Rybaków
Uroczy, kameralny plac, zabudowany dawnymi domkami rybackimi, położony o krok od 
morza.

miejsca kulturalne

Państwowa Galeria Sztuki, Plac Zdrojowy 2
Sopocka PGS to ważne miejsce na kulturalnej mapie Trójmiasta. Działa bardzo prężnie 
prezentując ciekawe wystawy na wysokim poziomie, gościły tu dzieła Jacka Malczewskie-
go, Magdaleny Abakanowicz, Edwarda Dwurnika. Warto zajrzeć na kawę do Let’s Art 
Cafe, funkcjonującej przy Galerii kawiarni, wypełnionej ikonami designu.

Zatoka Sztuki, aleja Franciszka Mamuszki 14, www.mcka.pl
Stosunkowo nowe miejsce, które jednak zdążyło już stać się modne i obowiązkowe do od-
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wiedzenia. Zatoka Sztuki położona jest na plaży, więc w ciągu dnia można tam opalać się 
na wygodnych leżakach popijając lemoniadę. Jest miejscem, w którym organizowanych 
jest mnóstwo interesujących wydarzeń kulturalnych – koncertów, wystaw, konferencji. 
Latem na dachu odbywają się koncerty – gościli tu m.in. Bob Sinclair czy Monika Brodka.

miejsca kulinarne

Mapa pubów i restauracji w Sopocie zmienia się dość dynamicznie, nie zawsze jestem 
w stanie nadążyć za nowymi lokalami. Polecam Wam więc te, które już jakiś czas funk-
cjonują w Sopocie.

Na śniadanie
Targ Śniadaniowy, otwarty w soboty, miejsce się zmienia: Skwer Arkadiusza Rybkic-
kiego lub Plac Przyjaciół Sopotu, www.facebook.com/targsniadaniowywtrojmiescie
Od niedawna w sezonie, w soboty w godzinach 8-16, w Sopocie działa Targ Śniadaniowy 
na otwartym powietrzu. Można zjeść tam świetnej jakości zdrowe jedzenie przygotowane 
przez wystawców, kupić regionalne wędliny, owoce i warzywa, wypić dobrą kawę. To re-
welacyjny pomysł na śniadanie w większej grupie.

Na kawę
Cafe Zaścianek, ul. Haffnera 3/1, www.cafezascianek.pl
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Maleńka, przytulna, pachnąca świeżą kawą kawiarnia schowana jest w ulicy Hallera, 
bocznej od Monte Cassino.  Idealna na intymne pogaduchy.

Na obiad
Bar „Przystań”, al. Wojska Polskiego 11, www.barprzystan.pl
Położony właściwie na plaży Bar Przystań to miejsce słynące z pysznych świeżych ryb. 
Koniecznie zamówcie specjalność lokalu, „Zupę rybaka”. W sezonie jest tu zazwyczaj 
tłoczno, przygotujcie się więc na chwilę czekania.

Zatoka Sztuki, aleja Franciszka Mamuszki 14, mcka.pl/restauracja.html
Nowoczesne menu i widok z wnętrza na morze sprawiają, że przyjemnie tu zjeść.

Na piwo i drinka
Galeria Kinski, ul. Kościuszki 10, www.facebook.com/GaleriaKinski
Pub mieści się w kamienicy, w której urodził się Klaus Kinski, niemiecki aktor. Kiedy nad 
ranem większość miejsc jest już zamknięta na Kinskiego zawsze można liczyć. Menu jest 
dobrze przemyślane i w przystępnych cenach – od szerokiego wyboru alkoholi, poprzez 
pyszne mleczne koktajle aż po niewielkie przekąski, na wypadek gdyby ktoś zgłodniał.
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Czarna Wołga, ul. Władysława Jagiełły 6, www.czarnawolgasopot.pl
Swojskie miejsce wypełnione starociami z epoki PRL. Duży wybór polskiego piwa z nie-
wielkich browarni, świetna herbata i bezpretensjonalna atmosfera sprawiają, że chce się 
tu wracać.

Popularne miejsca imprezowe zmieniają się co sezon. Niezmiennie jednak na poziomie 
pozostają legendarny Spatif, przyciągający artystów (ul. Bohaterów Monte Cassino 52/54, 
www.spatif.sopot.pl) oraz Klub Atelier (aleja Franciszka Mamuszki 2, www.klubatelier.
pl).

spacer po sopocie - ok. godziny

Sopot budował się na przełomie XIX i XX wieku, kiedy dominującym stylem w archi-
tekturze był eklektyzm – połączenie wielu stylów w jednym budynku. Stąd wiele jest tu 
kamienic z wieżyczkami inspirowanymi gotykiem, kilka neogotyckich kościołów, willi 
z kolumnami wziętymi z klasycyzmu. Inspirowano się też architekturą alpejską (zwróć-
cie uwagę, że to ten sam okres, w którym powstawał styl zakopiański, również mający 
elementy alpejskie). Szczególnym elementem domów w Dolnym Sopocie są zaczerpnięte 
właśnie z architektury Alp drewniane werandy, które pełniły funkcje salonów.

Zacznijmy spacer przy wejściu na Molo i skierujmy się na północ (Morze Bałtyckie mając 
po prawej stronie). Idąc wzdłuż morza po lewej stronie miniemy potężną bryłę Grand 
Hotelu, słynnego z działającego tu przez wiele lat kasyna. Budynek pochodzi z 1927 roku 
i został zbudowany w stylu neobarokowym. Przejdźmy fragmentem Parku Północnego 
i skręćmy w lewo cofając się nieco tak, aby wejść w ulicę Aleksandra Majkowskiego. 
Pójdźmy tą ulicą do końca zwracając po drodze uwagę na charakterystyczne dla kamie-
nic Dolnego Sopotu drewniane werandy z misternymi rzeźbieniami przypominającymi 
te góralskie. Skręćmy w prawo w ulicę Jana Winieckiego. Idziemy teraz wzdłuż sopoc-
kiej skarpy, która kilka tysięcy lat temu była klifem nad brzegiem morza i która dzieli 
Sopot na Górny i Dolny. Skręćmy w lewo w ulicę Goyki i przed wiaduktem kolejowym 
odbijmy w prawo w górę, dalej podążając ulicą Goyki. Na górze ulicy znajdziemy piękną 
neogotycką kamienicę z wieżą inspirowaną obronnymi wieżami gotyku –  wieżę ota-
czają machikuły, rodzaj ganku służącego niegdyś oblewania wrogów np. gorącą smołą. 
Tuż za kamienicą znajduje się bindaż (tunel) lipowy, a ze skarpy, kiedy na drzewach nie 
ma liści, rozciąga się widok na morze. Wróćmy ulicą Goyki i wejdźmy w ulicę Wester-
platte, naprzeciw. Rozejrzyjmy się, przy tej ulicy znajduje się wiele pięknych otoczonych 
starodrzewiem willi, z których najciekawszą jest neoklasycystyczna Willa Bergera (1881 
r.) znajdująca się pod numerem 24. To tutaj kręcono bardzo dobry polski horror Me-
dium. Monumentalna fasada z fantastycznymi rzeźbami nie doczekała się niestety jesz-
cze renowacji. Idąc dalej ulicą Westerplatte przejdziemy przez mostek nad wąwozem. Za 
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mostkiem skręćmy w lewo, w ulicę Czyżewskiego. Pod numerem 12 znajduje się klasy-
cystyczny Dworek Sierakowskich, jeden z najstarszych budynków Sopocie pochodzący 
z końca XVIII wieku. Tuż za dworkiem (nr 10) warto podnieść wzrok i zobaczyć kamie-
nicę z okrągłą w przekroju wieżą, w której mieści się klatka schodowa. Ulica Czyżew-
skiego kończy się wejściem w ulicę Monte Cassino, gdzie kończymy nasz spacer.

noclegi  
Poniższe noclegi, jak się domyślacie, nie zostały sprawdzone przeze mnie osobiście, ale 
cieszą się dobrą opinią i świetnymi wnętrzami: Lalala Hostel, Zatoka Sztuki, Solo na 
Molo.

komunikacja

Po Sopocie, z racji jego niewielkich rozmiarów, chodzi się pieszo. Funkcjonuje komuni-
kacja miejska, łączy jednak głównie osiedla mieszkaniowe z centrum. Można przejechać 
się turystycznym meleksem Eco-line (www.ecolinesopot.pl). Od niedawna można w So-
pocie wypożyczyć rower miejski. 

Aby dojechać do Gdańska (24 min.) lub Gdyni (14 min.) najłatwiej wsiąść w SKM – szyb-
ką kolej miejską łączącą te trzy miasta. SKM kursuje w dzień co 7 do 15 minut. Do cen-
trum Gdyni można też wygodnie dojechać trolejbusem (z ulicy Niepodległości).
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Informacje o wydarzeniach, rozkłady komunikacji miejskiej i wiele innych aktualności 
znajdziecie na portalu Trójmiasto, www.trojmiasto.pl.

kasia o sopocie

Sopot to czarujące miasto i świetne miejsce do mieszkania. Aż trudno w to uwierzyć, ale 
las, plażę, Urząd Miasta, Urząd Skarbowy, ZUS, szkoły, przychodnię i wiele innych usług 
mam w zasięgu 10 minut piechotą. Jest tu ogrom możliwości spacerowania. Będący czę-
ścią Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego las otaczający Sopot jest wyjątkowy, to rzadkie 
móc patrzeć na morze stojąc w środku lasu. Sopot ma wszystkie zalety dużego miasta po-
zostając kameralny i przytulny, szczególnie poza sezonem. Dziwi mnie jednak niezmien-
nie, że w czasie sezonu w bocznych uliczkach są pustki. Przecież tam też jest pięknie!
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GDAŃSK
Justyna Malinowska, autorka bloga blogzmiasta.pl

Gdynianka z urodzenia, Gdańszczanka z wyboru. Nie wyobrażam sobie mieszkać poza 
miastem albo daleko od morza. Zachęcona gdańskimi ścieżkami przywiozłam rower, i tak 
zaczęło się nie tylko blogowanie, ale też rowerowa pasja i coraz dalsze rowerowe wyciecz-
ki. Jestem uzależniona od kawy, internetu, i zawsze mam ochotę na makaron albo frytki.

Idąc na studia nie znałam zbyt dobrze miejsca, do którego się wprowadzam. Neptun, 
Stocznia, Solidarność – o Gdańsku wiedziałam nie więcej niż przeciętny mieszkaniec 
Krakowa. I bardzo dobrze! Bo choć czasem zazdroszczę tubylcom znajomości różnych 
zakamarków miasta i związanych z nim historii, to jednak miałam wyjątkową okazję po-
znawać wszystko praktycznie od zera. Każdy budynek, każda historia były dla mnie nowe 
i fascynujące. Nawet teraz po prawie ośmiu latach, nadal znajduję miejsca, o których nie 
miałam pojęcia. 

Często boli mnie, że w popularnych przewodnikach czy filmach promocyjnych autorzy 
skupiają się jedynie na kilku, zawsze tych samych ulicach. Można odnieść wrażenie, że 
Gdańsk zaczyna się i kończy w promieniu dwóch kilometrów od historycznego centrum. 
Nic bardziej mylnego! Dlatego w mojej części przewodnika zostawiamy Neptuna na pa-
stwę szkolnych wycieczek i ruszymy się nieco dalej.

miejsca kultowe

Targ Węglowy
Poza sezonem nadal zdarza się mu być zwykłym, szarym parkingiem. Ale od pewnego 
czasu latem znikają samochody, a pojawiają się siedziska, leżaki, zabawki i… przeno-
śne trawniczki, na których można usiąść czy urządzić sobie piknik. Coroczna transmisja 
Opery na wielkim ekranie, koncerty, imprezy i zjeżdżające się z całego miasta foodtrucki 
sprawiają, że zapomniany kiedyś plac znów stał się miejscem dla ludzi.

Góra Gradowa
Piękny widok na całe miasto i słynne żurawie wynagrodzi nam całą zadyszkę. Zejść warto 
już okrężną drogą, spacerem po okolicznych bunkrach. Nie dość, że z zewnątrz wyglądają 
jak małe Hobbitowo, to jeszcze każdy z nich ma w środku miniaturowe muzeum. A jeśli 
dobrze poszukasz, znajdziesz na ścieżce wyjątkowy… stół. Sprawdź sam!
Stary Wrzeszcz

http://blogzmiasta.pl/
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Wybierz się na wolny spacer po klimatycznych uliczkach o nietypowych nazwach, jak 
Wajdeloty czy Aldony. Punkt dla Ciebie, jeśli wiesz skąd się wzięły. ;) Klimatyczne zaułki, 
piękne, choć czasem zaniedbane kamienice, ciekawe wieżyczki, detale i trudny do uchwy-
cenia klimat. Po skończonej niedawno rewitalizacji zrobiło się jeszcze przyjemniej, więc 
nawet jeśli już tu kiedyś byłeś, koniecznie zajrzyj ponownie.
Nawet mniej zainteresowanym twórczością Guntera Grassa, polecam Plac Wybickiego 
z ratującą w upały fontanną i rzeźbą Oskara. Choćby po to, żeby na szczęście złapać go za 
nos.

Odwiedzając Gdańsk w sezonie, warto zorientować się w aktualnych terminach projektu 
Lokalni Przewodnicy, podczas którego odpowiednio przeszkoleni mieszkańcy podczas 
darmowych spacerów oprowadzają o mniej znanych okolicach, jak np. Biskupia Górka.

miejsca kulturalne

Europejskie Centrum Solidarności
Już sam budynek wygląda ciekawie, z imitującymi rdzę ścianami, zielenią w środku i pod-
świetlaną fontanną przed wejściem. Wystawa nie przypomina typowego muzeum: jest 
nowoczesna, interaktywna, bardzo efektowna pod względem wizualnym i, pomijając, 
wszelkie związane z nią kontrowersje, zwyczajnie ciekawa. Szczególnie dla młodych osób, 
które ani nie pamiętają tego okresu, ani na lekcjach historii nie zdążyły dotrzeć z progra-
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mem do tej części podręcznika.

Biblioteka Manhattan
To oddział biblioteki publicznej otwarty w... centrum handlowym. Mam nadzieję, że już 
dawno porzuciłeś stereotyp biblioteki jako pachnących kurzem, poszarzałych półek. Tu 
jest kolorowo i nowocześnie, a na półkach oprócz książek i czasopism znajdziesz też ko-
miksy, gry, filmy i audiobooki. Jest kącik dla dzieci, sala nauki i sporo ciekawych spo-
tkań czy warsztatów. Sporą zaletą są też dłuższe niż w innych znanych mi filiach godziny 
otwarcia – aż do 21:00.

Murale na Zaspie
Dawna dzielnica szarych bloków zmieniła się w największe skupisko murali w Euro-
pie. A wolnych ścian nie brakuje i co roku powstają nowe prace. Jeśli chcesz zobaczyć je 
wszystkie, przygotuj się na bardzo długi spacer. Najlepszym czasem na zwiedzanie jest 
coroczny festiwal Monumental Art, kiedy podczas powstawania nowych prac organizo-
wane są darmowe spacery z przewodnikami objaśniającymi poszczególne wizje artystów.

Galeria Warzywniak i płot Parku Oliwskiego, na których często pojawiają się wystawy 
ciekawych zdjęć. Czasem połączone z konkursami – pamiętam skrzyneczkę z kartkami 
i długopisem, dzięki którym można było głosować na najlepsze zdjęcie. 



21

miejsca kulinarne

Mantra (Przymorze) to restauracja indyjska. Sam fakt, że tak schowane miejsce cieszy 
się popularnością już o czymś świadczy. Wyjątkowe, aromatyczne, kolorowe dania i duże 
porcje sprawią, ze na pewno nie wyjdziesz głodny. 

Mandu (Oliwa) to raj dla miłośnika pierogów. Pyszne, lepione na miejscu – i to przy 
wszystkich, zarówno dla zwolenników tradycyjnych smaków, jak i nie bojących się ekspe-
rymentów. A jedyne zawiedzione osoby, jakie spotkałam, to te które zrezygnowały z po-
wodu kolejki przed wejściem. Dlatego lepiej wybrać się tam poza godzinami szczytu.

Manekin (Przymorze) to coś dla wielbicieli naleśników. Duże porcje i jeszcze większy 
wybór dodatków sprawiają, że chce się tu wracać choćby po to, żeby wypróbować kolejne 
smaki. Polecam też dania mniej oczywiste, jak np. moje ulubione naleśnikowe spaghetti.

Józef K. czas na herbatę! Spory, ale przytulny lokal i bezkonkurencyjna herbata. Być może 
kojarzysz lokal z Sopotu. W pewnym momencie przenieśli się na ul. Piwną i tam znaj-
dziesz ich teraz.

18Południk, „kawiarenka podróżnicza”. Oprócz kawy i ciasta często można natknąć się 
na spotkania z podróżnikami czy relacje z wypraw. 

Wszystkich wegan i wegetarian, a także osoby na diecie bezglutenowej, zapraszam na 
ulicę Wajdeloty we Wrzeszczu, gdzie tuż obok siebie funkcjonują Avocado (na obiad) 
i Fukafe (na kawę i ciacho). Byłam, próbowałam, smakuje nawet mięsożercom.

Muszę zmartwić wszystkich miłośników parkietów: jako osoba uparcie nietańcząca, nie 
mam pojęcia, do jakich klubów się teraz chodzi. Mogę za to polecić kilka równie cieka-
wych opcji.

PubQuiz, czyli drużynowy teleturniej rozgrywany przy piwie, z nagrodami z postaci go-
tówki i alkoholu. Jedna z nielicznych sytuacji, kiedy oprócz wiedzy szkolnej przydaje się 
też „wiedza bezużyteczna”. Jak panieńskie nazwisko Hanki Mostowiak, rok urodzenia 
Mickiewicza czy wykonawca Lambady. Quizy organizowane są w kilku miejscach, naj-
popularniejsze to chyba Irish Pub czy Autsajder. Aktualny harmonogram znajdziesz na 
stronie internetowej.

FUN Arena to takie rozrywkowe kombo – escape rooms, gokarty, elektroniczny paint-
ball, trampoliny, i mnóstwo innych atrakcji dla aktywnych osób.
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Park Reagana
To ogromny park, przechodzący chwilami w las, ciągnący się wzdłuż plaży od Brzeźna aż 
po Jelitkowo. Ścieżki idealne dla spacerowiczów, biegaczy czy amatorów Nordic Walking. 
Wygodne, wydzielone ścieżki rowerowe, mały skatepark, stoły do szachów czy tenisa sto-
łowego, place zabaw dla dzieci, siłownie pod chmurką dla dorosłych i zamknięte wybiegi 
dla psów. A to wszystko w promieniu 10 minut od plaży!

Koło widokowe „Gdańsk Eye” pojawiło się u nas kolejny raz i mam nadzieję, że zostanie 
już na dłużej. Fantastyczny widok na Stare i Główne Miasto, dachy kamieniczek i Motła-
wę. Najlepiej w porze wczesnego zachodu słońca!

Ostatnie pozycje nie będą miejscem, ale nie mogę o niech nie wspomnieć w kontekście 
kwestii kulturalnych. Mam na myśli gdańskie festiwale: przede wszystkim jest FETA, czy-
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li odbywający się w lipcu, kilkudniowy festiwal teatrów ulicznych, i Narracje, związane 
z artystycznymi instalacjami i wizualizacjami, często w nieco zapomnianych dzielnicach. 

komunikacja

Po Gdańsku, a przynajmniej po głównych jego dzielnicach można bez problemu poruszać 
się komunikacją miejską albo pociągami SKM. Choć dostępne są bilety metropolitarne, 
obejmujące obu przewoźników, pamiętaj, że standardowe bilety obejmują albo SKM albo 
autobusy/tramwaje.

Gorąco polecam również jazdę rowerem. Nie tylko latem. Gdańsk kolejny rok z rzędu 
okazał się najbardziej rowerowym miastem w Polsce, a jako stały bywalec ścieżek jak 
najbardziej się z tym zgadzam. Choć część miasta (w większości dzielnice sypialne) znaj-
duje się na wymagającej niezłej kondycji górce, sieć porządnych ścieżek gęsto oplata pra-
wie całe miasto. Piesi i kierowcy coraz lepiej respektują prawa rowerzystów na drodze co 
sprawia, że jeździ się naprawdę przyjemnie i bezkonfliktowo. Rosnąca liczba porządnych 
stojaków rowerowych oraz ewenement w skali kraju, czyli częste dopuszczenie ruchu ro-
werowego pod prąd – poruszanie się na rowerze jest naprawdę wygodne. Co prawda nie 
mamy jeszcze systemu rowerów miejskich, ale wypożyczalni jest na tyle dużo, że nie ma 
problemu ze zdobyciem sprzętu, a nawet dostarczeniem go pod sam hotel.
Pomijając godziny szczytu, po mieście da się też w miarę sprawnie poruszać samocho-
dem, choć z parkowaniem bywa już nieco gorzej.

justyna o gdańsku

Co najbardziej cenię w Gdańsku? Jako zapalona rowerzystka bardzo chwalę sobie świet-
ne warunki do jazdy rowerem, widoczne zarówno w infrastrukturze, jak i w zachowaniu 
pieszych i kierowców. Mocny wiatr od morza zapewnia stałe dostawy świeżego powietrza 
i sprawia, że nawet najbardziej upalny dzień staje się przyjemniejszy. 
Najbardziej w Gdańsku lubię jego różnorodność. Niezależnie od tego, czy mam ochotę na 
plażę, las, jezioro, historyczne uliczki czy okolicę tętniącą życiem, mam je w promieniu 
kilku kilometrów.
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MALBORK
KATARZYNA KĘDZIERSKA, Autorka bloga SIMPLICITE.pl

Jestem blogerką, prawnikiem, rzecznikiem patentowym. Prowadzę Simplicite.pl - naj-
większy polski blog o minimalizmie. Jestem właścicielką butikowej kancelarii patento-
wej w Warszawie oraz współzałożycielką sieci biur coworkingowych pod marką Copoint. 
Współpracuję ze Stowarzyszeniem Wiosna, organizatorem akcji Szlachetna Paczka. Ko-
cham podróże.

Simplicite.pl to przestrzeń, gdzie pokazuję radosne, mądre i praktyczne oblicze minima-
lizmu oraz szczęśliwego życia w rytmie slow. Znakiem rozpoznawczym bloga jest wyjąt-
kowy projekt Szafa Minimalistki, gdzie inspiruję i pokazuję ideę minimalizmu oraz slow 
fashion w praktyce.

Malbork to moje miasto rodzinne. Tu się wychowałam i choć dziś mieszkam daleko, to do 
Malborka wracam zawsze ze sporą dozą sentymentu. Malbork to oczywiście jedno z naj-
bardziej turystycznych miejsc w Polsce. Najbardziej dobitnie poczułam to, gdy w dzieciń-
stwie, będąc na koloniach nad morzem, przyjechałam na wycieczkę… na Zamek w Mal-
borku, oczywiście.
Dla mnie to miasto już zawsze będzie miało dwa oblicza: to turystyczne, wyznaczane 
rytmem sezonu letniego i imprez plenerowych oraz to moje, rodzinne, w postaci mało 
znanych zakątków i zwykłego, codziennego życia.

miejsca kultowe

Cóż, z oczywistych względów trudno o bardziej kultowe miejsce w moim mieście niż 
Zamek w Malborku i Muzeum Zamkowe. Jedna z największych twierdz średniowiecznej 
Europy, siedziba Wielkich Mistrzów Zakonu Krzyżackiego i stolica Państwa Krzyżackie-
go. Wpisany na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Naturalnie, nie za-
mierzam Was tutaj raczyć historią zamkowych murów, niemniej jednak absolutnie jest to 
must-see w Malborku. Natomiast podpowiem Wam, w jaki sposób umilić sobie, zwykle 
dość sztampową, wizytę na zamku. 

Szczególnie polecam tzw. Nocne Zwiedzanie zamku. Nie obejmuje ono co prawda wszyst-
kich wystaw, ale zamek nocą ma w sobie wyjątkową magię. Zapewniam Was, że w takich 
okolicznościach wysłuchanie legendy o tajemniczym korytarzu, którego boją się psy oraz 
sprawdzenie gdzie i dlaczego w sylwestrową noc pojawia się bezgłowy koń, nabiera szcze-

http://simplicite.pl/
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gólnego smaku… Osobiście uwielbiam oglądać pięknie podświetlone mury zamkowe 
wieczorem, po zmierzchu, najlepiej z drugiego brzegu rzeki Nogat (najwygodniej przejść 
drewnianą kładką/mostem tuż przy zamku).

Jeśli jedziecie z dzieciakami, to obowiązkowo należy wziąć udział w rodzinnym zwiedza-
niu i koniecznie przejść tzw. Szlakiem Tajemnic. Na trasie rozwiązuje się łamigłówki i za-
dania, które pozwolą na zdobycie upragnionego klucza do krzyżackiego skarbca, który 
podobno udało się okraść tylko jeden, jedyny raz i dokonali tego… piekarze! A może przy 
okazji sięgniecie do lektury, kultowego już, Pana Samochodzika i Templariuszy?

Dla mnie drugim kultowym miejscem w Malborku jest park przy Placu 3 Maja, u skrzy-
żowania ulic 17 marca i Grunwaldzkiej, a właściwie stojący tam czołg. Gwoli ścisłości, 
nie jest to czołg, a radzieckie działo samobieżne ISU 122, które stanowi pomnik pamięci 
„Bohaterów Czerwonej Armii w XX Rocznicę Wyzwolenia Miasta”. Tak naprawdę, dla 
nas, dzieciaków, był to najlepszy plac zabaw w okolicy! Wyzwaniem, któremu niewielu 
śmiałkom udało się sprostać, było wejście do środka czołgu, od spodu. O tym, co można 
tam zobaczyć, krążyły niestworzone historie. Dziś pomnik niszczeje, ale na szczęście ist-
nieje grupa zapaleńców, którzy walczą o jego renowację.
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miejsca kulinarne

Niestety, i ubolewam nad tym ogromnie, straszliwie mało jest w Malborku pysznych, 
godnych polecenia miejsc. Właściwie jest tylko jedno jedyne, ale za to naprawdę wyjąt-
kowe. Jest to restauracja Gothic Cafe, znajdująca się bezpośrednio na Zamku. Szefem 
kuchni jest tu znany i ceniony w Polsce i na świecie Mistrz Kuchni Bogdan Gałązka, autor 
takich książek jak: „Kuchnia wielkich mistrzów” i „Kuchnia królów Polski”. Jedzenie jest 
tu przepyszne, ceny nie najniższe, ale jakość absolutnie uzasadnia cenę. Kuchnia korzysta 
w większości z lokalnych dostawców, od niedawna również na tyłach restauracji znajdu-
je się ogród ziołowy, gdzie Mistrz Kuchni ma ambicję uprawiać m.in. specjalnie w tym 
celu sprowadzony gatunek szafranu. Wyjątkowy jest tu również sposób podawania dań – 
kompozycje na talerzach są inspirowane witrażami znajdującymi się na Zamku wysokim. 
Przepiękne.

Najnowszym miejscem na rozrywkowej mapie Malborka jest tzw. Szkoła Łacińska, którą 
w gruncie rzeczy powinnam nazwać bardziej miejscem kulturalno-edukacyjno-rozryw-
kowym. Wybudowana na gruzach obiektu, który w XVI i XVII wieku pełnił rolę szkoły, 
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w której uczono początków łaciny. W chwili obecnej, przez niektórych dziennikarzy bywa 
nazywana „małym kopernikiem” czyli mini wersją Centrum Kopernika w Warszawie. 
Przyznaję, że budynek robi wrażenie, a oferta centrum ze skansenem rzemiosł, mediate-
ką, multicentrum i obserwatorium astronomicznym jest imponująca.
Najmłodszym i żądnym czystej rozrywki proponuję udać się w głąb Parku Miejskiego 
prosto do Parku Linowego i tzw. DinoParku z kinem 5D, laserowym torem przeszkód 
i ścieżką edukacyjną z ruchomymi dinozaurami.
Osobiście bardzo lubię spacery nad Nogatem. Koniecznie w stronę przeciwną niż do 
Zamku. Zwłaszcza poza sezonem jest to niezwykle klimatyczne miejsce. Coraz więcej 
osób wybiera tą ścieżkę również jako trasę biegową czy też rowerową.

Imprezy lokalne
Najważniejszą lokalną imprezą jest uwielbiane przez turystów, a szczerze znienawidzone 
przez (przynajmniej część) mieszkańców Oblężenie Malborka, czyli wielka inscenizacja 
średniowiecznego oblężenia Zamku Krzyżackiego przez polskiego króla Władysława Ja-
giełłę. Ta trzydniowa impreza co roku, od 16 lat, ściąga do miasta prawdziwe rzesze tu-
rystów. Przyznaję, że finałowa bitwa odgrywana wieczorem przy genialnym oświetlenie 
naprawdę robi wrażenie, a imprezy towarzyszące są niezwykle atrakcyjne, ale dla mnie 
osobiście, liczba turystów sprawia, że w te dni zaszywałam się raczej w domowym zaciszu.
Dla kontrastu, drugą z imprez, którą chcę polecić jest wydarzenie o lokalnym zasięgu, ale 
ze względów sentymentalnych bardzo mi bliskie. Co roku, na przełomie grudnia i stycz-
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nia w Malborku organizowany jest Festiwal Boże Narodzenie w Sztuce, w trakcie które-
go koncertom muzyki poważnej i rozrywkowej oraz kolędowaniu towarzyszą warsztaty 
i wernisaże sztuki. 

noclegi

Z oczywistych względów, trudno mi polecić noclegi w moim rodzinnym mieście. Loka-
lizacyjnie, najkorzystniej umiejscowione są hotele: Centrum Malbork i Grot. Osobiście, 
polecam również hotel Stary Malbork, który znajduje się, co prawda, nieco dalej od Zam-
ku, ale mieści się w pięknej secesyjnej kamienicy w okolicy mojego własnego domu.

W sezonie dostępnych jest również mnóstwo pensjonatów czy apartamentów na wyna-
jem, zarówno w mieście, jak i w okolicach. Banalna, acz ważna wskazówka: jeśli wybie-
racie się do Malborka np. na czas inscenizacji historycznej Oblężenie Malborka, to lepiej 
zarezerwujcie sobie nocleg dużo, dużo wcześniej. Znalezienie miejsca do spania tuż przed 
imprezą graniczy z cudem.

komunikacja

Z uwagi na swoją niezbyt imponującą powierzchnię, Malbork to doskonałe miasto do 
zwiedzania na piechotę. Większość atrakcji usytuowana jest w okolicach Zamku oraz 
Miejskiego Parku. 
Alternatywnie, proponuję zwiedzanie na rowerze. Co prawda, w Malborku nie ma jeszcze 
pełnej sieci rowerów miejskich, ale w Parku Miejskim, przy marinie można wypożyczać 
rowery, w tym również unikalne rowery elektryczne. Nie wiem jedynie, czy w sezonie nie 
ma problemu z ich dostępnością.

Osobom, które dysponują większą ilością czasu, gorąco polecam ścieżki rowerowe wokół 
miasta, na terenie całych Żuław Wiślanych. Szczególnie wart polecenia jest tzw. Szlak 
Mennonitów. Cały szlak, biegnący od Gdańska do Elbląga liczy aż 195 km. Część trasy 
biegnie przez Malbork i okolice, gdzie można obejrzeć głównie piękne pomennonickie 
cmentarze.
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BYDGOSZCZ
Martyna Bobkowska, Autorka bloga DanceWithTheCamera. wordpress.com

Rodowita bydgoszczanka. Kiedy może to tańczy, a gdy znajdzie chwilę – piecze znów coś 
nowego, najlepiej z czekoladą. Aparat traktuje jak przedłużenie ręki i najlepszego przy-
jaciela. I stale kombinuje, jak postawić kolejne kroki na Camino de Santiago. Nie lubi 
siedzieć w miejscu, zdecydowanie bardziej woli odkrywać co rusz nowe zakątki świata. 
O swoim mieście myśli: „piękne, choć niedoceniane”, dlatego cyklicznie stara się na blogu 
tę niedocenianą Bydgoszcz przybliżać.

Bydgoszcz jest miastem od zawsze związanym z wodą: z rzeką Brdą, jak również z Kana-
łem Bydgoskim. Przez złośliwych nazywana „Brzydgoszczą”, z każdym dniem przekształ-
ca się w miejsce coraz bardziej urzekające i coraz częściej korzystające z turystycznych 
przywilejów swojego położenia. Urokliwa starówka jest wręcz przyklejona do rzeki, co 
uwidacznia się coraz bardziej w ostatnich latach. Miasto od zawsze kojarzy mi się też 
z zielenią – mamy naprawdę wiele parków, skwerów, alej, ogrodów botanicznych, a nawet 
dzielnicę urzeczywistniającą koncepcję tzw. miasta – ogrodu. Według mnie Bydgoszcz 
jest coraz przyjemniejszym miejscem do mieszkania i nie muszę chyba dodawać, że jest 
też moim ulubionym miastem.

miejsca kultowe

Spacer po mieście warto rozpocząć od Wyspy Młyńskiej. Wyspa w samym sercu mia-
sta. Niegdysiejszą kupę krzaków i chwastów zastąpił przyjemnie zagospodarowany teren, 
idealne miejsce do zrelaksowania się w środku miasta. Otoczona Brdą z jednej strony 
a Młynówką z drugiej, z olbrzymim placem zieleni pośrodku, który zaludnia się wraz 
z pierwszym powiewem wiosny. Młodzi piknikują, grają w siatkówkę bądź frisbee, tre-
nują slackline, natomiast raz po raz odbywają się tu również różne imprezy i festiwale. 
Wokół Wyspy znajdują się również muzea oraz bydgoska Marina nieopodal. Natomiast 
na drugim brzegu rzeki dumnie prezentuje się Opera Nova, która swoje 5 minut będzie 
miała w dalszej części przewodnika.

Następnie warto skierować swoje kroki w stronę Starego Miasta, przez które zakolami 
przepływa Brda – stąd część starówki nazywana jest nawet Wenecją Bydgoską. Jest to 
najchętniej odwiedzany zakątek miasta – wydaje mi się, że zarówno przez bydgoszczan, 
jak i przyjezdnych. Poza zabytkami znajdują się tutaj liczne restauracje, kawiarnie i kluby. 
Polecam o każdej porze roku – tak w leniwy letni poranek, jak również ośnieżony zimowy 

https://dancewiththecamera.wordpress.com/
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wieczór. Warto także poświęcić trochę więcej czasu i przejść się po rozległym Śródmie-
ściu o secesyjnej zabudowie.

Od Starego Rynku odchodzi ul. Jatki. Miejsce gdzie niegdyś handlowano mięsem i stąd 
też pochodzi intrygująca nazwa. Zniknęła z mapy Bydgoszczy na około 50 lat ze względu 
na dziejowe zawirowania. Niedawno została odtworzona w zabudowie zbliżonej do histo-
rycznej. W chwili obecnej otwierają się tam restauracje, kawiarnie i sklepy i może być to 
w niedługim czasie kolejny żywy i czarujący zakątek w ścisłym centrum miasta.

Jeśli poszukujecie chwili wytchnienia Sielanka to miejsce idealne. Realizacja koncepcji 
miasta-ogrodu, czyli po prostu willowe osiedle otoczone zielenią. Ciche, spokojne, a zara-
zem bardzo blisko centrum miasta. Warto przejść się „sielankowymi” uliczkami i poprzy-
glądać się domom albo po prostu usiąść na jednej z ławek pośrodku Alei Ossolińskich lub 
na skwerze przy „Pałacu Ślubów”.

Do ważnych punktów w mieście zalicza się też Kanał Bydgoski. Kiedyś stanowił okno na 
świat, dzięki któremu do dziś drogą wodną z Bydgoszczy można dotrzeć do największych 
portów w zachodniej Europie. Choć obecnie odcinek, który nazwamy Starym Kanałem 
Bydgoskim jest wyłączony z żeglugi, to jednak od momentu rewitalizacji rozpoczętej na 
początku lat 90. obfitujące w zieleń planTy stały się ponownie jednym z ulubionych miejsc 
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wypoczynku bydgoszczan. Jest to idealne miejsce do spacerów czy przejażdżek rowero-
wych.

Obowiązkowym kultowym punktem programu jest również Wieża Ciśnień. Otwarta 
w 1900 roku jako jeden z elementów nowej bydgoskiej sieci wodociągowej, od samego 
początku funkcjonowała również jako punkt widokowy. Nic w tym dziwnego, ponieważ 
po wejściu na szczyt rozciąga się przed oczami fantastyczna panorama miasta. Została 
ponownie otwarta dla zwiedzających kilka lat temu, dzięki czemu znów można mieć całe 
miasto u swych stóp. Obecnie jej wnętrze jest również jednym z dwóch oddziałów Byd-
goskiego Muzeum Wodociągów (drugi znajduje się bydgoskim Myślęcinku).

miejsca kulturalne

Jednym z najważniejszych miejsc kulturalnych w Bydgoszczy jest wspomniana już Ope-
ra Nova, którą budowano prawie 35 lat! Oprócz dość oczywistych wydarzeń, jakimi są 
przedstawienia operowe odbywają się tu także liczne festiwale kulturalne oraz imprezy, 
jak choćby Bydgoski Festiwal Operowy czy też słynny w ostatnich latach festiwal filmo-
wy Camerimage. To właśnie dzięki niemu raz do roku możemy w Bydgoszczy spotkać 
światowej sławy gwiazdy, które znamy z dużego ekranu.

Drugim typowo muzycznym miejscem jest Filharmonia Pomorska. Monumentalny 
gmach położony w sąsiedztwie Parku im. Kochanowskiego, będący jakby bramą tzw. 
„dzielnicy muzycznej”. Akustyka Filharmonii jest uznawana za jedną z najlepszych w Eu-
ropie. Odbywają się tu liczne koncerty sławnych muzyków, jak również cykliczne festiwa-
le. Przed Filharmonią znajduje się ciekawa fontanna w kształcie organów, gdzie w sezonie 
wiosenno-letnim odbywają się wieczorne pokazy światło-dźwięk. Przyjemnie jest rów-
nież posiedzieć na jednej z ławek i posłuchać muzyków ćwiczących w salach pobliskiej 
Akademii Muzycznej.

Niewątpliwie do ciekawych muzeów należy Muzeum Mydła i Historii Brudu. Od prze-
wodnika dowiecie się jak kiedyś radzono sobie z niektórymi niezwykle smrodliwymi 
sprawami i praniem brudów, zobaczycie stare reklamy i opakowania popularnych dziś 
mydeł oraz środków czystości. A na koniec będzie możliwość samodzielnego wykonania 
kolorowego mydełka, na pamiątkę.

Pasjonatom historii proponuję wizytę w ukrytej w środku lasu DAG Fabrik Bromberg 
– Exploseum, choć to miejsce jest tak absolutnie unikatowe, że jestem pewna, iż zainte-
resuje nie tylko miłośników historii. To właśnie tutaj znajdowała się jedna z największych 
fabryk materiałów wybuchowych III Rzeszy. Zachowała się ona w stosunkowo dobrym 
stanie i dziś przewodnik oprowadza po jednej z dwóch bliźniaczych linii produkcji nitro-
gliceryny, co stanowi… 0,5% powierzchni całej dawnej fabryki. Muzeum z jednej strony 
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budzi podziw dla rozwoju technologicznego i myśli technicznej, z drugiej natomiast skła-
nia do refleksji nad tymi mało przyjemnymi wycinkami historii (w fabryce w ekstremal-
nych warunkach pracowało wiele tysięcy robotników przymusowych).

miejsca kulinarne

Na śniadanie o dowolnej porze dnia warto wybrać się do małego, ale stylowo urządzo-
nego lokalu o nazwie Piekarnia. Stosunkowo nowe miejsce wśród bydgoskich knajpek, 
mieści się w klimatycznym zakątku Bydgoszczy, jakim jest ul. Jatki. W menu znajdziemy 
m.in. kanapki, sałatki, quiche, świeże pieczywo, świeżo wyciskane soki i koktajle. Do tego 
na osłodę życia wypiekają słodkości!

Miłośnikom burgerów proponuję wizytę w Burger Parku. Najpierw sprzedawali swoje 
wyroby z food trucka, z czasem otworzyli również mały lokal przy ul. Gimnazjalnej. Pod 
nietypowymi nazwami burgerów czają się niezwykłe kompozycje smakowe z domowymi 
sosami, a co miesiąc menu zasila nowy burger miesiąca. Dodatkowym atutem jest fakt, iż 
jak słońce przygrzeje to jest możliwość skonsumowania burgera kulturalnie przy stolicz-
ku na świeżym powietrzu, na ulicy, która w końcu odzyskuje swój blask.

Na mały głód dobrym miejscem będzie Studio zupy. Lokal stosunkowo świeży, designer-
sko urządzony, który wciąż się rozwija. Za tzw. „piątaka” mamy talerz dobrej zupy wraz 
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z przystawką. Idea na pozór trywialna, choć jak dla mnie – strzał w dziesiątkę. 

Na obiad proponuję Kuchnię. Od niedawna do wyboru są dwie lokalizacje. Pierwszy lo-
kal, mały, kameralny, przy ul. Grodzkiej w centrum miasta, którego wyjątkowość stanowi 
brak karty dań. Codziennie jest inne menu, które przybliży Wam kelner, a w każdy ostatni 
piątek miesiąca jest okazja spróbować świeżych owoców morza. Drugi natomiast mieści 
się przy nowo powstałej ul. Jatki. Kolejnym miejscem wartym polecenia jest restauracja 
Za Piecem, serwująca głównie potrawy kuchni polskiej, choć nie tylko. Specjałem tam-
tejszej kuchni jest gęsina, a łasuchom polecam przygotowywany na miejscu sorbet tru-
skawkowy.

Zabiegani, żądni kawy na wynos powinni skierować swoje kroki do małego okienka przy 
jednej z uliczek odchodzących od Starego Rynku – Bottega del Caffe. Natomiast tym, 
którzy mają trochę więcej czasu zalecam odwiedzić Beyrouth Cafe i spróbować dobrej 
kawy po arabsku oraz pysznych deserów. Polecam fondue czekoladowe!

Chcących spróbować najlepszych lodów w Bydgoszczy odsyłam do Cafe Primo. Malut-
ka lodziarnia w przesmyku przy parku w centrum miasta. Miejsce tylko dla wytrwałych 
smakoszy – latem trzeba swoje odstać w kolejce, prawie jak za dawnych czasów. Ale to 
chyba też o czymś świadczy... Natomiast koneserzy lodów rzemieślniczych i w 100% na-
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turalnych powinni wybrać się na ul. Stary Port, gdzie mieści się nowa lodziarnia Przystań 
na lody.

Myślęcinek to potoczna nazwa Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku. Jest to jeden 
z największych parków w kraju i moim zdaniem idealnie pasuje do kategorii miejsc roz-
rywkowych. Jak tylko przygrzeje pierwsze wiosenne słonko park się zaludnia, rzesze lu-
dzi spacerują po ogrodzie botanicznym, śmigają na rowerkach, rolkach i longboardach, 
grillują, piknikują na łąkach, grają we frisbee lub golfa, bawią się na licznych imprezach  
i koncertach czy też próbują swych sił na desce w wakeparku. Zimą natomiast uprawiają 
sporty zimowe różnej maści na specjalnie przygotowanych stokach. Ponadto w Myślę-
cinku są różne parki rozrywki, park linowy, skatepark, stadnina koni, ogród zoologicz-
ny wraz z nowoczesnym akwarium i terrarium. Myślę, że nawet najbardziej wymagający 
znajdą w Myślęcinku rozrywkę dla siebie.

Bulwary nad Brdą można zaliczyć również do terenów, gdzie odbywają się liczne impre-
zy o charakterze sportowo-kulturalno-rozrywkowym. Wystarczy tylko wymienić najbar-
dziej rozpoznawalne, jak coroczny Ster na Bydgoszcz (impreza wodniacka), Wielka Wio-
ślarska o Puchar Brdy (regaty wioślarskie, w których licznie uczestniczą osady z zagranicy, 
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w tym reprezentacje słynnych uniwersytetów Oxford i Cambridge). Niedawno odbyły się 
tam też tak nietypowe zawody jak konkurs przechodzenia przez rzekę (tuż obok rzeźby 
„Przechodzącego przez rzekę”, która w ostatnich latach stała się jednym z symboli mia-
sta). Natomiast latem, drugi rok z rzędu, odbywać się będą koncerty na rzece w ramach 
projektu Rzeka Muzyki.

noclegi

Nie zaskoczę pewnie nikogo, że w tej części nie mogę polecić czegoś sprawdzonego. Mogę 
natomiast w skrócie przybliżyć Wam jedne z ciekawszych miejsc – myślę, że każdy znaj-
dzie coś dla siebie. Żądni luksusu mogą spędzić noc m.in. w 5* Bohema Hotel lub też 
w zabytkowym Hotelu Pod Orłem. Dla miłośników pięknych widoków mamy nowo 
otwarty w samym sercu miasta Mercure Hotel Sepia z tarasem na dachu, z którego moż-
na podziwiać panoramę miasta, a także Przystań Bydgoszcz, która mieści się nad Brdą 
przy samej Wyspie Młyńskiej. Bydgoszcz posiada również dość szeroką ofertę aparta-
mentów oraz hostele.

komunikacja

Bydgoszcz ma całkiem niezłą siatkę komunikacji miejskiej, która wciąż się rozwija. Au-
tobusem lub tramwajem można dotrzeć praktycznie do każdego zakątka miasta. Dodat-
kowo w sezonie letnim, jak również niekiedy od święta jest okazja przeżyć niesamowitą 
przygodę i przejechać się „na luzie” trzeszczącym, rzucającym na prawo i lewo Ogórkiem, 
bądź też sędziwym tramwajem – Dziadkiem Herbrandem. Ponadto w okresie wiosenno-
-letnim warto odbyć rejs linią tramwaju wodnego – szczególnie ciekawą trasą jest „Szlak 
Śluz”, którą obsługuje zabytkowy kopcący tramwaj wodny. A w kwietniu 2015 r. ruszyła 
zupełna nowość – Bydgoski Rower Aglomeracyjny, który od samego początku cieszy się 
ogromną popularnością.

martyna o bydgoszczy

Za co kocham moje miasto? Za wyjątkowe położenie nad rzeką. Za piękną architekturę. 
Za różnorodność, którą oferuje. Za to, jak często mnie zaskakuje, prowadząc do dotych-
czas nieznanych mi zakątków. Za to, jakie jest. Po prostu.
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POZNAŃ
katarzyna zbrojkiewicz, autorka bloga efektyuboczne.blogspot.com

Nazywam się Katarzyna, chociaż częściej muszę przedstawiać się nazwą swojego bloga: 
efekty uboczne. W Poznaniu mieszkam od 6 lat, stąd też bloguję od prawie 5 lat. Mam 
słabość do dobrego jedzenia, kawy i białego wina. Poznań przemierzam zwykle w mini-
mum dziesięciocentymetrowych szpilkach i z aparatem w dłoni. Chociaż moja przygoda 
z Poznaniem rozpoczęła się jeszcze przed rozpoczęciem studiów, to miasto lepiej poznaję 
dopiero od ostatnich kilku lat. Miło patrzy się na to, jak szybko Poznań się rozwija. Mam 
wrażenie, że nowych miejsc przybywa z każdym dniem. Nieważne, czy mowa o centrum, 
Jeżycach czy Wildzie, wszystkie te dzielnice zaskakują interesującymi lokalizacjami i na-
prawdę trudno wymienić tylko kilka z nich.

miejsca kultowe

Kultowym miejscem numer jeden z pewnością jest Stary Rynek, z jego główną atrakcją: 
słynnymi koziołkami. Ten uroczy symbol Poznania po prostu trzeba zobaczyć!
 
Z Rynku najlepiej wrócić ulicą Półwiejską, kierując się w stronę Starego Browaru. Cho-
ciaż niektórzy nazywają go zwykłym centrum handlowym, nie da się odmówić mu uro-
ku. Po drodze, tuż za Kupcem Poznańskim miniemy Starego Marycha. To obowiązkowy 
punkt zdjęciowy!

Będąc w Poznaniu warto przejść też przez Plac Wolności i zobaczyć chyba najbardziej 
znany, modernistyczny budynek w mieście: Okrąglak. Chociaż znajdujący się tuż obok 
święty Marcin to ulica, która dawno straciła swój blask, to z pewnością należy do miejsc 
kultowych. Powoli staje się nią także rejon ulic Ratajczaka oraz Taczaka, z przekąsem 
nazywanych „poznańskim krojcbergiem”. 

Do miejsc o tym statusie dodałabym też moje ukochane Jeżyce. Chociaż teraz znane są 
raczej z hipsterskich knajp i kawiarni, nadal odbywają się tam spacery śladami rodziny 
Borejków. 

Dla miłośników spacerów polecam odwiedzenie poznańskich parków – być może Park 
Wilsona albo tereny nad Rusałką kultowe nie są, ale Park Sołacki z pewnością do takich 
należy! Na brak zieleni nie można tutaj narzekać.

http://efektyuboczne.blogspot.com/
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miejsca kulturalne

CK Zamek – św. Marcin 80/82
Poznański Zamek to miejsce, którego kalendarz lepiej sprawdzić przed przyjazdem. Wy-
stawy, koncerty, spotkania, wieczory filmowe – jest w czym wybierać, chociaż sama naj-
częściej wpadam do Zamku na szybką kawę na ostatnim piętrze i zakupy do księgarni 
Bookowski. A latem – do uroczego parku tuż obok!

Brama Poznania ICHOT
Nowoczesny budynek Bramy Poznania stanął nad Cybiną dopiero w ubiegłym roku, ale 
szybko zyskał na popularności. Lekcja historii o Ostrowie Tumskim przyda się każdemu, 
szczególnie jeśli jest tak dobrze przygotowana. Po muzealnym spacerze można odpocząć 
na leżaku z widokiem na Katedrę (którą, swoją drogą, również warto odwiedzić).

Muzeum Narodowe
Przed tłumami turystów na Rynku można ukryć się w poznańskim Muzeum Narodo-
wym. Sama wolę wystawy czasowe (a o jednej z ostatnich – poznańskich neonach, było 
głośno nie tylko w stolicy Wielkopolski), ale spacer po Muzeum Narodowym jest przy-
jemny bez względu na porę.

miejsca kulinarne

Taczaka 20 – Stanisława Taczaka 20
Być w Poznaniu i nie wypić kawy na Taczaka – to prawdziwy grzech! Kolorowa dwu-
dziestka na ścianie tej popularnej kawiarni króluje na Instagramie, ale zamiast robić zdję-
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cia, lepiej zająć się jedzeniem. Ciasto generała Taczaka, sernik mango czy bananowiec? 
Do tego jedna z najlepszych w Poznaniu kaw, przemiła obsługa i cudowna lokalizacja – 
w samym centrum. Idealne miejsce i na spotkanie z przyjaciółmi i pracę z komputerem.

Yeżyce Kuchnia – Szamarzewskiego 17
Na mapie Jeżyc jest wiele punktów, które przyśpieszają bicie serca, ale jeśli chodzi o je-
dzenie, Yeżyce Kuchnia to, przynajmniej dla mnie, restauracja bezkonkurencyjna. Od 
przystawek po desery, od gziku i tataru po brownie i sernik, do YK warto iść z pustym 
brzuchem i spróbować wszystkiego. Najlepiej ze znajomymi, sącząc przy tym domową 
lemoniadę albo prosecco. Latem można załapać się na pyszne gofry (na przykład z sosem 
z białej czekolady), zimą – pachnący, domowy piernik. Nieważne, czy wpada się tylko na 
szybki lunch czy długi wieczór, w Yeżycach czas zawsze mija wyjątkowo... smacznie.

Lars, Lars & Lars – Wojskowa 4 (City Park)
Potrójny Lars łączy polskie smaki i skandynawskie inspiracje. Klimatyczne wnętrze roz-
świetla charakterystyczny neon, a miękkie poduszki zachęcają do tego, żeby zostać w Lar-
sie na dłużej. Miejsce rośnie w siłę nie tylko kulinarną, ale również towarzyską. Idealne 
na obiad (pyszne ryby), deser (szwedzka, cynamonowa bułeczka), ale także kieliszek wina 
albo drinka ze znajomymi. Dla takich miejsc warto wyrwać się poza poznańskie centrum. 
Dodatkowy plus za obsługę idealną!
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Wytwórnia Lodów Tradycyjnych – Kościelna 52
Rzadko zdarza się, żeby nowe miejsce tak szybko awansowało do rangi „miejsca kulto-
wego”. A Wytwórnia Lodów Tradycyjnych, wraz z ciągnącą się przez całą ulicę Kościelną 
kolejką, w kilka tygodni stała się jednym z popularniejszych miejsc spotkań. Nawet zimą 
koniecznie trzeba skosztować tutaj domowych lodów – na przykład chałowowych, tru-
skawkowych, kawowych albo tych inspirowanych Kinder Bueno i Oreo. To obowiązkowy 
punkt programu podczas wizyty w Poznaniu! W końcu właśnie na Kościelnej zaczęła się 
poznańska, lodowa obsesja.

JE SUS – Stanisława Taczaka 22
Na Taczaka dzieje się naprawdę sporo, ale wśród licznych miejsc na śniadania, lunche 
i obiady, JE SUS zasługuje na specjalne wyróżnienie. W przemiłej atmosferze zjemy tu 
wiele pysznych, wegańskich dań. Najedzą się tutaj nawet ci, którzy bez mięsa nie wy-
obrażają sobie posiłku. Warto poczekać na stolik, bo wrażenia smakowe są warte każdej 
minuty oczekiwania!

Stragan – Ratajczaka 31
Idealne miejsce na szybką kawę w centrum, chociaż nawet idąc tam tylko na chwilę, trud-
no się z tym miejscem pożegnać. Warto skorzystać z idealnej lokalizacji i posiedzieć tam 
trochę dłużej, na przykład z książką wypożyczoną z Biblioteki Uniwersyteckiej po prze-
ciwnej stronie ulicy. Stragan pojawił się też w jednym z szeroko komentowanych w sie-
ci rankingów, ale kto by się tym przejmował, jeśli samo miejsce jest po prostu... fajne. 
Oprócz kawy można też napić się lemoniady albo skosztować jednego z burgerów.

Kawiarnia Nocna Kisielice
Nie da się ukryć – KNK to miejsce kultowe. Nie wiem jak długo jest na mapie Poznania, 
ale odkąd tylko pamiętam stanowiło obiekt wieczornych (czy raczej – nocnych) wyjść. To 
między innymi dzięki KNK ulica Taczaka stała się tak popularnym miejscem.

Brzeg Wschodni
Jako mieszkanka Jeżyc niezbyt często zaglądam na przeciwną stronę Warty, ale jeśli już 
to robię, to zwykle wybieram się do Brzegu Wschodniego. Ta tymczasowa, wakacyjna 
miejscówka wymyka się kategoriom: oprócz leżaków i małej plaży, można tam dobrze 
zjeść, wypić, a wieczorem – potańczyć. Wakacyjny klimat jest zdecydowanie lepszy niż 
w niejednym nadmorskim kurorcie.

KontenerART 
Poznańskie kontenery to kolejne z miejsc, które przez ostatnie lata stało się wyjątkowo 
rozpoznawalne oraz oczywiście – wyjątkowo modne. Inauguracja sezonu w połowie wio-
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sny zawsze przyciąga tłumy, a wieczorami trudno znaleźć tam miejsce. Do posiedzenia 
i potańczenia, ale też zakupów (często odbywają się tam różne targi) i dobrych koncertów.

Jezioro Maltańskie
Malta to po pierwsze miejsce spacerowe – potrafi umilić niejeden ciepły, wakacyjny dzień. 
Ale znajdzie się też coś dla fanów rozrywki: można przejechać się Maltanką (nie zdra-
dzam co to za szalona podróż!), skorzystać z licznych atrakcji wokół jeziora albo wybrać 
się do pobliskiego Nowego Zoo lub Term Maltańskich.

 miejsca zakupowe
Bułka z masłem – Kościelna 18/3
Moje ulubione pamiątki z wyjazdu to lokalne smakołyki. Z Poznania można przywieźć 
pyry (z gzikiem) albo słynnego rogala. Po wizycie w Bułce z masłem okaże się, że na pre-
zent można kupić również konfiturę pomarańczowo-marcepanową albo dyniowo-anyżo-
wą. Tylko uwaga: po takie smaki będziecie chcieli wrócić!

KWIATY&MIUT – Szamarzewskiego 11/1
Nie dajcie się zwieść pozorom – w tej nazwie nie ma błędu! Pod tajemniczym słowem 
„miut” kryją się niespodzianki. Kwiaty, meble, inspiracje, upominki, tekstylia – w tej 
kwiaciarni, obok pięknych bukietów, znajdziemy też wyjątkową porcelanę i urokliwe 
drobiazgi. Jakie? Na przykład planery Magdaleny Tekieli albo magazyn Zwykłe Życie. 
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Oprócz tworzenia bukietów, właściciele prowadzą również szereg ciekawych warsztatów, 
na przykład z tworzenia wianków.

Bookowski – CK Zamek, Święty Marcin 80/82
Do zamku warto zajrzeć na jedną z licznych wystaw, ale zamiast przebiegać między ko-
lejnymi salami, lepiej spędzić chwilę w księgarni Bookowski. Właściciele mówią o sobie 
„księgarnia o profilu artystyczno-literackim”, a klienci mogą zachwycać się szerokim wy-
borem książek o sztuce, architekturze, modzie. Wypełnione po brzegi półki i najlepsze 
polskie (i nie tylko) wydawnictwa w jednym miejscu. 

Tutu – Ratajczaka 3
Niepozorny butik naprzeciwko Starego Browaru kryje w sobie wiele niespodzianek. To 
jedno z niewielu miejsc w Poznaniu, gdzie można spotkać tylu projektantów jednocze-
śnie. Agata Bieleń, ALE, borska, Confashion i Magda Hasiak – w takim towarzystwie 
pamiątka z Poznania nabiera nowego znaczenia.

Concept 21 Store – Wielka 21
Rzadko spotyka się miejsca wypełnione tyloma pięknymi rzeczami! Luksusowe ubrania 
i dodatki potrafią zawrócić w głowie, jak i samo wnętrze – i chociażby dla samego widoku 
warto tam zajrzeć. To jedno z niewielu miejsc w Polsce, gdzie na żywo można zobaczyć li-
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mitowaną serię biżuterii Agaty Bieleń i urocze naczynia tworzone przez poznańską markę 
Fenek. Uwaga: wyjście bez zakupów potrafi złamać serce!

NooNah – Garbary 71
Chociaż NooNah ma sporą konkurencję, przez wielu nazywany jest najlepszym sklepem 
vintage w Poznaniu. Nie bez powodu, bo wybór ubrań i akcesoriów robi wrażenie. Lata 
50? Proszę bardzo. Coś w stylu lat 70. i 80. też się znajdzie. Współczesna przeróbka? Ża-
den problem! To miejsce przekona nawet tych, którzy do tej pory sklepy vintage omijali 
szerokim łukiem.

noclegi

Trudno osobie, która w Poznaniu mieszka na stałe, doradzać w kwestii noclegów.  Z pew-
nością jednym z najbardziej znanych w mieście hoteli jest Blow Up Hall 5050 w Starym 
Browarze. Dla tych, którzy wolą trochę mniej luksusowe podróże, z pewnością znajdą się 
liczne hostele, szczególnie w rejonach wspominanego „krojcbergu” i na Jeżycach. Coraz 
więcej osób oferuje również swoje mieszkania w ramach Airbnb.

komunikacja

Chociaż o Poznaniu bez końca mogę mówić w samych superlatywach, lepiej nie rozpo-
czynać w moim towarzystwie dyskusji o komunikacji w tym mieście. Uważam, że po 
Poznaniu najlepiej poruszać się pieszo, po drodze odwiedzając jedną z licznych lodziarni, 
przysiadając w parku, podziwiając urokliwe kamienice. Tym, którzy lubią ruch polecam 
Poznański Rower Miejski. Można przejechać na nim prawie całe miasto, tylko uwaga: 
przed wypożyczeniem trzeba zarejestrować się w systemie. Dla mniej spragnionych ru-
chu zostaje tramwaj (warto sprawdzić, czy dana linia na pewno aktualnie jest w „użyciu”), 
a dla tych, którzy nie mają nic przeciwko staniu w korkach: autobus. Nocą lepiej zdać się 
na własne nogi albo taksówkę.
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ŁÓDŹ
Ania Legenza, autorka bloga Niebalaganka.pl

Jestem autorką bloga Niebałaganka skierowanego do kobiet, które cenią sobie szczęśliwe 
i proste życie oraz chcą czerpać przyjemność z dbania o dom. Staram się łączyć w życiu 
role pani domu, przedsiębiorcy i blogerki.

W Łodzi mieszkam od 7 lat – stosunkowo niedługo, ale z każdym rokiem coraz chętniej 
odkrywam jej uroki. Pięknych i wyjątkowych miejsc tu nie brakuje. Choć nie ma zabyt-
kowej starówki i ściśle oznaczonego centrum, to sporo łódzkich zakątków kryje w sobie 
miejsca, które zachwycają. Wystarczy tylko dobrze się rozejrzeć.

miejsca kultowe

Ogród Botaniczny
Łódź to miasto fabryk. Tak o niej mówią. Jednak poza industrialnymi powierzchniami 
znalazła się tutaj przestrzeń, w której można odnaleźć trochę spokoju i zyskać odrobinę 
relaksu. Ogród botaniczny jest idealny na spacery i leniwe posiadówki z książką. Można 
tutaj odpocząć od zgiełku miasta w towarzystwie różnorodnych roślin i kwiatów, wdrapać 
się na urokliwe wzgórze, by obejrzeć okolicę z wysoka lub odwiedzić mały skansen. Jeśli 
relaks to najlepiej tutaj.

Palmiarnia i Park Źródliska
A jeśli zechcesz odpocząć w samym sercu Łodzi wybierz Park Źródliska. Zwłaszcza w nie-
dzielę jest szansa, że trafisz na koncert muzyki klasycznej na świeżym powietrzu. Poza 
tym to świetne miejsce na sesję fotograficzną. Pełne uroku zakątki, mosteczki, jezioro czy 
możliwość rozłożenia się na kocu. Fani huśtawek i placów zabaw też znajdą coś dla sie-
bie. A gdy pogoda nie dopisuje schroń się pod palmą albo w pobliżu kaktusa. Naprawdę! 
Obie rośliny jak i cały szereg innych gatunków znajdziesz w Palmiarni. Człowiek może 
się poczuć jak u wybrzeży Afryki podziwiając kwitnące drzewa, wzrastające owoce czy 
okolicznościowe wystawy (jeśli traficie na motyle, zobaczcie koniecznie).

Księży Młyn
Czerwony jak cegła fragment miasta, od chodnika po ostatnią dachówkę. Odwiedzając tę 
część Łodzi poczujesz się jakbyś przeniósł się do XIX wieku. Charakterystyczna zabudo-
wa, pofabrykanckie przestrzenie i część mieszkalna to duży kawał historii, który zachwy-
ca do dziś. Od niedawna Księży Młyn zapełnia się też nowymi lokalami młodych kre-

http://niebalaganka.pl/
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atywnych z Łodzi. Jeśli bawisz się fotografią i szukasz pleneru to jest niewiele miejskich 
przestrzeni dorównujących urokowi Księżemu Młynowi. Aparat w dłoń!

Pasaż Róży 
Zapewne codziennie oglądasz swoją buzię w łazienkowym lustrze. Nie uwierzysz jak 
oszałamiającą sztukę można stworzyć za pomocą luster. Możesz oglądać zdjęcia, ale efekt 
Pasażu Róży zwłaszcza w słoneczny dzień po prostu osłupia. To dzieło Joanny Rajkow-
skiej, tej od palmy w Warszawie, ale gdzie tam warszawskiemu drzewku do naszego pasa-
żu. Gdy zobaczycie podwórko z luster przy Piotrkowskiej 3 zakochacie się od pierwszego 
wejrzenia, gwarantuję. Ach! I wypijecie też świetną kawę o ile traficie na Pana Rowerskie-
go. ;) 

miejsca kulinarne

Spółdzielnia
Moje ukochane miejsce w Offie. Jeśli jesteście fanami dobrego jedzenia palonego ogniem, 
to powinny Wam zasmakować burgery ze Spółdzielni, albo Ostre Skrzydełka w towarzy-
stwie wachlarza piw i napojów. 

Manekin
Pamiętasz jedzenie swojego dzieciństwa? Ulubione smaki, który wryły się głęboko w Two-
ją pamięć? Ja mam takie smaki, a w dorosłym życiu dołączam do nich smak naleśników 
z Manekina. Możliwe, że znasz tę markę, bo pojawia się też w innych polskich miastach. 
Jednak ten w Łodzi smakuje wyjątkowo, może to kwestia wystroju na modłę starej zajezd-
ni, a może po prostu utalentowane łodzianki nad patelniami. Wystarczy spróbować by 
się przekonać. Do tego to jedno z najprzyjaźniejszych cenowo miejsc przy Piotrkowskiej. 
Zjesz tutaj smacznie i zdrowo. Latem na świeżym powietrzu odnowionej i zamkniętej dla 
ruchu ulicy 6 Sierpnia.

Manufaktura
Odnowiony kompleks Poznańskiego zapiera dech w piersiach. Urok industrialnej Łodzi 
zamknięty na blisko 110 000 m2. Pośród czerwonej cegły znajdziesz miejsca rozrywki jak 
Eksperymentatorium, kręgielnię czy Laser Arenę (o kinach nie wspominając) jak i ku-
szące zapachami aleje pełne smaków z całej Europy. Szczególnie polecam Pankejk, Mek-
sikana lub Pepe Verde. Skoro Manufaktura to również zakupy, w końcu to największe 
centrum handlowe w Polsce.

Ulica Piotrkowska
Kilka kroków od Manufaktury znajduje się najsłynniejsza łódzka ulica w Polsce. Od Placu 
Wolności w kierunku mojego rodzinnego miasta ciągnie się ulica Piotrkowska. Niech nie 
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zmylą Cię przewodniki, Pietryna (jak zwykło się mówić w Łodzi) to nie tylko przejażdżki 
rykszą i knajpki na całej długości ulicy, to również wiele smaczków architektury zaklętych 
w starych budynkach i niespodzianek skrytych w podwórkach. Rozejrzyj się, śmiało.

Off Piotrkowska
Jesteś hipsterem? A może lubisz nieszablonowy klimat. Jest w Łodzi miejsce, które stano-
wi kwintesencję słowa hipster – Off Piotrkowska. Wpadnij tutaj na koncertowy wieczór, 
spróbuj egzotycznego piwa lub po prostu spędź czas w industrialnym klimacie i oderwij 
się od sztampowej codzienności. Znajdziesz tu oryginalne restauracje, kawiarnie, food-
trucki, pracownie artystów czy lokale kulturalne. 

noclegi

Z oczywistych względów, trudno mi wskazać sprawdzone noclegi w Łodzi. Wiem jednak, 
że najczęściej wybieranym hotelem jest Andel’s Hotel, który mieści się na terenie Manu-
faktury. Bliżej ulicy Piotrkowskiej polecam Boutique Hotel’s III i Hotel Ibis, które będą 
świetną bazą wypadową w przystępnej cenie.

komunikacja

W chwili obecnej w Łodzi najlepiej zrezygnować z samochodu. Miasto się zmienia i re-
montuje, a to nie sprzyja bezstresowej jeździe. Na szczęście autobusem lub tramwajem 
można dotrzeć w każde miejsce. Warto plan zwiedzania ustalić tak, by zaliczyć kilka 
atrakcji w bliskiej odległości i zwiedzać je na piechotę. 
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OPOLE
Gosia Adamska, Autorka bloga Delimamma.pl

Gosia albo inaczej Deli – od trzech lat autorka bloga kulinarnego Delimamma. Do 15:30 
urzędniczka, wieczorami instruktorka fitness, 24 godziny na dobę blogerka i miłośnicz-
ka fotografii, nie tylko kulinarnej. Pisanie bloga to moja ogromna pasja, która pozwala 
poznawać ciekawych ludzi i nowe miejsca. Blogowanie staram się łączyć z działalnością 
prospołeczną, co daje mi ogromną satysfakcję i stwarza szansę na realizację ciekawych 
pomysłów. Mam ambitne plany zmiany otaczającej mnie rzeczywistości m.in. poprzez 
działanie w Stowarzyszeniu Opolska Blogosfera Kulinarna.

Opole, miejsce kojarzone z Festiwalem Piosenki Polskiej, z Amfiteatrem i ewentualnie 
z Wieżą Piastowską. Tutaj trzeba po prostu przyjechać i zobaczyć na własne oczy, że to 
miasto kwitnie i otula przyjezdnych swoją wyjątkową atmosferą. Opole to wiele więcej 
niż Festiwal i kilkudniowe zamieszanie wokół niego. To urokliwy rynek i uliczki go oka-
lające, to miasto przesiąknięte studenckim duchem, to Opolskie Konfrontacje Teatralne, 
Opolski Festiwal Fotografii, Wyspa Bolko, czyli zielone płuca miasta i wiele innych wy-
jątkowych miejsc.

miejsca kultowe

Wyspa Bolko
Płuca naszego miasta, miejsce wypoczynku Opolan, jest niczym Central Park dla Nowo-
jorczyków. Pięknie zrewitalizowany, uporządkowany teren, odpowiedni do uprawiania 
aktywności wszelakich. Spotkasz tam spacerujących, biegających, szybko kroczących, fa-
nów rolek, rowerów, desek longboardowych, a zimą sanek czy nart biegowych.

Opolska Wenecja
To chyba najczęściej fotografowane miejsce Opola. Kawałek ziemi włoskiej na naszej zie-
mi opolskiej. Chyba od tego miejsca zaczęłabym zwiedzanie miasta. A następnie… zerk-
nij do tyłu przez prawe ramię. Zobaczysz budowlę, z której będziesz mógł poznać Opo-
le z zupełnie innej perspektywy. To właśnie do Wieży Piastowskiej zmierzają nie tylko 
wycieczki szkolne, sama odwiedziłam ją wielokrotnie. Patrząc w dół zobaczysz opolski 
Amfiteatr – miejsce narodzin wielu gwiazd polskiej piosenki. Zajrzyj do środka, stań na 
scenie, a może nawet zaśpiewaj, bo przecież „śpiewać każdy może…” ;)

http://www.delimamma.pl/


48

miejsca kulturalne

Opolski Teatr Lalki i Aktora
Nie tylko jedna z najlepszych scen lalkowych w Polsce, ale chyba także jedna z piękniej-
szych. Wyremontowany teatr to prawdziwa opolska perełka. Repertuar skierowany do 
najmłodszych, młodzieży oraz do tych całkiem dużych „dzieci”. Będąc w Opolu koniecz-
nie wybierzcie się na spektakl „Morrison Śmiercisyn” z rewelacyjną rolą Sambora Du-
dzińskiego.

Miejska Biblioteka Publiczna
Miejsce otwarte nie tylko na czytelników. Spotkania z fotografią, z autorami książek, wer-
nisaże. Delektujemy się literaturą siedząc w pięknym gmachu biblioteki, a nawet patrząc 
na budynek z zewnątrz, który jest ozdobiony słowami wierszy Edwarda Stachury.

Teatr im. Jana Kochanowskiego
Znany jest m.in. z organizacji jednego z największych festiwali teatralnych w Polsce – 
Opolskie Konfrontacje Teatralne „Klasyka Polska”. Podczas Konfrontacji mury teatru 
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goszczą najlepsze spektakle z całego kraju, ale do Teatru warto zajrzeć nie tylko podczas 
tej prestiżowej imprezy. W repertuarze szukajcie „Szalonych nożyczek”, „Mayday”, „Opo-
wieści z Narni” czy „Dolce Vita” – szczerze polecam.

miejsca kulinarne

Kawiarnia Kofeina Art. Caffee
Skręcasz w boczną uliczkę Opola, niepozorną i ponurą. Mało kto się spodziewa,ale to 
właśnie tutaj wypijesz najlepszą kawę w mieście i dowiesz się o alternatywnych meto-
dach jej parzenia. Daj się skusić miłej obsłudzei zamow Dripa albo Chemex’a, a następnie 
usiądź wygodnie i relaksuj się w przytulnej atmosferze.

Laba
W samym centrum Wyspy Bolko, w otoczeniu drzew i przepięknego stawku znajdziecie 
miejsce wyjątkowe, wprost idealne na popołudniową labę. Chillout ze znajomymi, kino 
letnie w okresie wakacyjnym, wypożyczalnia koszy piknikowych czy też desek longbo-
ardowych… to tylko niektóre z wielu atrakcji, które oferuje kawiarnia. Gdy tylko mam 
ochotę na myślenie o niebieskich migdałach, na niebanalny obiad w obłędnym otoczeniu 
siadam na rower i jadę do Laby.

Book a coffee
Eklektyczne wnętrze, odrobinę przypominające kawiarnię „Central Perk” z serialu 
„Friends”. Miejsce spotkań studentów i amatorów przepysznych wypieków. Rozsiadam 
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się w wygodnym fotelu, sięgam po jedną z wielu książek czekających na mnie w kawiarni 
w ramach akcji bookcrossing’u i popijam gorącą czekoladę.

Naleśnikarnia Grabówka
Podobno celebryci odwiedzający Opole w trakcie trwania Krajowego Festiwalu Piosenki 
Polskiej najczęściej stołują się właśnie tam. Jeżeli jesteś amatorem naleśników, koniecznie 
odwiedź Grabówkę i delektuj się kulinarną różnorodnością i otoczeniem naleśnikarni. 
Zielony mostek obwieszony kłódkami zakochanych par, Kanał Młynówka, Miejska Bi-
blioteka Publiczna i pobliski park tworzą naprawdę fajną atmosferę. 

Bar Pierożek
Kultowe pierogi, jak dla mnie najlepsze te z ruskim farszem i z dodatkową porcją cebulki. 
Porcja nie do ogarnięcia, w bardzo zacnej cenie.

Coffee Moment
Przekraczając próg tego miejsca nastaw się na pyszną kawę degustowaną w towarzystwie 
obłędnych domowych wypieków, dodatkowo pytaj o Olę – właścicielkę tego całego za-
mieszania. To m.in. dzięki niej Coffee Moment jest miejscem wyjątkowym, do którego 
chce się wracać jak do domu swoich przyjaciół.

Kofeina 2.0 
Najmodniejsza miejscówka w mieście, tętni życiem praktycznie o każdej porze. Specjal-
nie wyselekcjonowana kawa, najlepsze hamburgery, piwa pochodzące z niszowych bro-
warów, koncerty, imprezy tematyczne, warsztaty kawowe. Miejsce idealne na lunch czy 
też wieczorny chillout. Kofeinę tworzą ludzie z pasją, jej aura unosi się w powietrzu tak 
samo jak zapach pysznej kawy.

Klub Aqarium
Samo centrum, piwnica starej kamienicy, drinki, neony i dobra muza. Fajny klimat na 
sobotnie wyjście, lokalny, kameralny klub.

Bulwar Nadodrzański
To miejsce rozrywkowe, ale rozrywkowe w zupełnie innym znaczeniu niż Kofe-
ina 2.0 czy Klub Aquarium. To idealna miejscówka na spacer, jogging, rolki czy napi-
nanie mięśni w siłowni znajdującej się w parku. Ale jeżeli wolisz oddać się błogie-
mu lenistwu – proszę bardzo. Rozkładasz koc, wyciągasz książkę i odpływasz. Opole  
z tej perspektywy wygląda naprawdę fajnie.
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Opolski Ogród Zoologiczny
Nie chwaląc się, to jeden z ciekawszych tego typu obiektów w Polsce. Po powodzi, która 
nawiedziła Opole, ogród został na nowo zaprojektowany i teraz jest to miejsce przyjazne 
zwierzętom i zwiedzającym. Koniecznie wstąpcie na Wyspę Lemurów!
Opolski Mały Rynek
Niedawno odnowiona część miasta, która tętni pozytywną energią. Przyciąga turystów 
i mieszkańców Opola, którzy szukają rozrywki w niebanalnym otoczeniu.

noclegi

No właśnie z tym punktem mam problem. W Opolu jest całkiem sporo hoteli i bardzo 
mało hosteli, jednak korzystając z popularnych serwisów, pozwalających na dokonywanie 
rezerwacji noclegu, każdy znajdzie coś dla siebie.

gosia o opolu

Opole kocham za coraz większe możliwości rozwoju, za miłość jego mieszkańców do 
blogerów, za to, że korki uliczne mają długość 500 metrów i trwają mniej więcej 30 minut 
w ciągu dnia. Za to, że spacerując ulicami tego miasta na każdym rogu spotykam znajo-
mych, za najlepsze naleśniki z Grabówki, teksty Stachury na ścianach Miejskiej Biblioteki 
Publicznej i za wyjątkową atmosferę tego miasta.
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bielsko-biała
EWELINA PYSZ, Autorka bloga: THIRDTIMELUCKY.pl

Mam na imię Ewelina, jestem absolwentką pedagogiki i filologii angielskiej. Biegam  
z aparatem w ręku, jestem na etapie dopieszczania mojego portfolio. Uwielbiam dobre 
jedzenie – makaroniki, gofry z owocami i pizze na cienkim cieście z rukolą i dużą ilością 
parmezanu mmm... rozmarzyłam się. Mam słabość do stylizowanych, drewnianych, ja-
snych mebli i wszelkiego rodzaju rękodzieła tworzonego z pasją. Bielsko-Biała to miasto 
w górach, leży u stóp Beskidu Śląskiego i Beskidu Małego i jest świetną bazą wypadową 
zarówno na krótszy jak i dłuższy wypoczynek, na który serdecznie Was tutaj zapraszam.

miejsca kultowe

Zamek Książąt Sułkowskich na ul. Wzgórze 16 – ciężko go nie zauważyć, ponieważ jest 
to najstarsza i największa zabytkowa budowla Bielska-Białej. W zamku oprócz zwiedza-
nia można załapać się na spotkania z filmem, a tuż u podnóża zamku na Placu Chrobrego 
można zjeść pyszne lody w kawiarence Delicje, pamiętającej czasy PRL-u. 

Studio Filmów Rysunkowych – kto z nas nie kochał wypraw Profesora Gąbki, przygód 
Bolka i Lolka oraz zabawnego Reksia? Tu możemy znowu poczuć się dziećmi i zanurzyć 
się w bajkowym świecie. 

Beskid Śląski
Szyndzielnia, Błatnia, Klimczok, czyli coś dla fanów górskich wycieczek. Będąc w Bielsku 
koniecznie zaplanuj spacer po górach, a jeżeli piesze wycieczki Cię nie kręcą to skorzystaj 
z gondoli kolei linowej na szczyt Szyndzielni. Ze szczytu góry można podziwiać piękną 
panoramę Bielska-Białej i Beskidów.

Starówka
Cudownie odrestaurowane kolorowe  kamienice – to tu można poczuć klimat Bielska- 
Białej, nie bez powodu nazywanej małym Wiedniem. Zjemy tu pyszny obiad, napijemy 
się dobrego piwa  w upalny dzień i będziemy mogli rozkoszować się architekturą miasta.

miejsca kulturalne

Teatr Polski
W centrum miasta, w zabytkowym gmachu znajduje się nasz piękny teatr, to tu możesz 
spotkać Anię Guzik i innych świetnych aktorów. Polecam w szczególności komedię „Ko-

http://thirdtimelucky.pl/
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guty w rosole” i spektakl „Hotel Nowy Świat”.

BWA
W naszej bielskiej galerii można natrafić na ciekawe wystawy malarstwa, rzeźby czy nie-
banalnej fotografii. Można też skorzystać z różnych warsztatów: kulinarnych, artystycz-
nych czy fotograficznych.
 
Zabytkowy Dworzec Kolejowy
Jeżeli przyjedziecie do nas pociągiem to na pewno tego punktu nie ominiecie. Dworzec 
w ostatnich latach został wspaniale odrestaurowany. Jedną z ciekawostek dworca jest sty-
lizowany herb Bielska z błędem – zmieniono im tła pól!

miejsca kulinarne

Klubokawiarnia Aquarium
To miejsce stworzone w centrum Bielska, gdzie nie tylko można napić się pysznej, świeżo 
parzonej kawy z różnych stron świata, ale także spróbować niebanalnych alkoholi i zjeść 
wegański smakołyk.

Cafe Farma
Cudowna rozkosz podniebienia, jedna z najbardziej klimatycznych kawiarni w mieście, 
M jak maliny śnią mi się po nocach.

W Bielsku-Białej  prężnie działają świetne restauracje, gdzie można zjeść dania robione 
z prawdziwych włoskich składników takie jak: Ristorante Al Caminetto (na Starówce), 
Trattoria Da Tadeusz, Gallo Nero czy Bazylia. A jeżeli nie macie ochoty na prawdziwie 
włoski obiad, to na rynku można zahaczyć o Bar&Grill Szpilka – pyszne hamburgery, 
brandowana bułka, nietuzinkowe połączenie składników i znakomity sposób podania.  
Szpilkowe lemoniady – mistrzostwo świata!

Browar Miejski Bielsko-Biała – to niepowtarzalne miejsce na Starówce w Bielsku-Białej, 
możemy tam napić się warzonego na miejscu, wyjątkowego piwa marki Bielitzer.

W Klubokawiarni Aquarium odbywają się spotkania z ciekawymi ludźmi, filmowe 
wtorki, joga na świeżym powietrzu, zapraszam Was też na Lato z Kulturą w Bielsku-Bia-
łej. Dla freaków samochodów zabytkowych organizowany jest co roku Międzynarodowy 
Beskidzki Rajd Pojazdów Zabytkowych. Zaś największa impreza plenerowa, zlot o cha-
rakterze historyczno-kolekcjonerskim, skupiający miłośników i kolekcjonerów pojazdów 
militarnych i starej techniki wojskowej odbywa się w lipcu i nazywa się Operacja Połu-
dnie. W czasie wakacji zapraszam na Letnią Scenę Sfery – co piątek pod największą ga-
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lerią handlową w Bielsku-Białej obywają się różne plenerowe koncerty. W Bielsku można 
też poszaleć na wielopoziomowym halowym torze kartingowym!

noclegi

Wymagającym turystom polecam Hotel President, jest to zabytkowy hotel ze 120-let-
nią tradycją i nowoczesnymi udogodnieniami. Hotel President położony jest zaledwie 
5 minut spacerem od dworca kolejowego Bielsko-Biała. Obiekt ten usytuowany jest na-
przeciwko Zamku Książąt Sułkowskich i zaledwie kilka kroków od głównej ulicy miasta. 
W nowo wyremontowanych kamienicach mieszczą się przytulne pokoje The Oldhouse, 
to miejsce dla osób kochających drewniane wnętrza na poddaszu w stylu shabby chic, 
a dla osób planujących wycieczki górskie polecam hotel Sahara, który  położony jest 
w zacisznej okolicy, u stóp góry Szyndzielnia. W odległości 2 km od hotelu znajduje się 
ośrodek narciarski Dębowiec.

komunikacja

Jeżeli chodzi o transport publiczny to Bielsko-Biała ma rozbudowana sieć autobusową, 
niestety linia tramwajowa przestała istnieć w latach 70. Od niedawna mamy też BBbike, 
czyli system bezobsługowych wypożyczalni rowerowych. W zasadzie do większość atrak-
cji można dojść na piechotę, bo wszędzie jest dość blisko, o ile nocujesz blisko centrum. 
Bielsko-Biała to małe miasteczko.

Ewelina o bielsku-białej

Bielsko kocham za tysiące wspomnień. To tu skończyłam liceum, studiowałam, to tu 
przetańczyłam tysiące imprez do białego rana, nieraz potajemnie wymykając się przed 
rodzicami. Jest to bardzo kameralne miasto, które ma urokliwy klimat. Lubię to miasto za 
możliwości, które mi oferuje, za dobrą komunikację, dostęp do kultury oraz za góry, które 
tak niesamowicie uspokajają.
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STRASBURG
Magda szupiluk, autorka bloga madou.pl

Miałam kiedyś całkiem niezły plan na życie: uczyć fizyki i udowodnić, że żadne regułki 
nie są potrzebne, by się w niej zakochać. Albo zostać Ministrem Środowiska. Plany pla-
nami, wszystko przewróciło się do góry nogami, gdy zakochałam się w pewnym Fran-
cuzie i postanowiłam podążyć za głosem serca. Od trzech lat mieszkam we Francji, uczę 
się zwyczajów tubylców i próbuję przyswoić ich język. Jestem uzależniona od zielonej 
herbaty, zbieram okruszki z talerza palcem wskazującym, gram do rana w planszówki 
i nagminnie gubię berety.

Po raz pierwszy przyjechałam tutaj w 2008 roku na tygodniowy projekt z fizyki. Od razu 
zakochałam się w tym mieście. Wtedy ogromne wrażenie zrobiła na mnie monstrualna 
katedra oraz tramwaje jeżdżące po trawie. W czasie tego pobytu po raz pierwszy miałam 
okazję spróbować cydru (i zaopatrzyć się w kilka butelek na powrót) oraz skosztować 
tarte flambée – tutejszego przysmaku, który świetnie pasuje do piwa. Rok później przyje-
chałam tu kończyć swoje studia, co było idealną okazją do prawdziwego poznania miasta 
oraz Alzacji. No i wpadłam po uszy, bo zakochałam się już nie tylko w Strasbourgu, ale 
także w jego jednym mieszkańcu. Na szczęście on we mnie też i tak już zostało.

miejsca kultowe

Katedra
Raczej trudno ją przeoczyć, jest najwyższym budynkiem w mieście (a swego czasu była 
najwyższym budynkiem na świecie!). Gdy pierwszy raz ją zobaczyłam myślałam, że ktoś 
coś namalował przede mną i nie mogłam przestać patrzeć w górę. Jeśli nie masz proble-
mu z kolanami to śmiało możesz wspiąć się podziwiać panoramę miasta z miejsca, gdzie 
powinna być druga wieża (nie ma jej, ponieważ albo zabrakło pieniędzy lub bano się, że 
katedra się przewróci z powodu budowy na niestabilnym podłożu, katedrę bowiem bu-
dowano na... bagnach!). Po wejściu do środka koniecznie trzeba zobaczyć ogromny zegar 
astronomiczny. Legenda głosi, że jego twórcy po zakończeniu prac wydłubano oczy, aby 
nie mógł wykonać podobnego dzieła. W letnie wieczory na murach katedry puszczane są 
pokazy świetlne, które podziwiać można nawet na leżąco.

Petite France
Jest to niezwykle urokliwa i romantyczna dzielnica Strasbourga, położona na brzegach 
rzeki Ill. Małe, wąskie uliczki oraz śliczne alzackie domy sprawiają, że można poczuć się 

http://www.madou.pl/
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jak w bajce. Nazwa jednak nie ma nic wspólnego z pięknem tej części miasta, a pochodzi 
od nazwy szpitala, w którym oddzieleni od ludności niemieckiej znajdowali się francuscy 
żołnierze chorujący na „francuską chorobę” czyli kiłę. To zdecydowanie moje ulubione 
miejsce na spacery, zwłaszcza wieczorową porą.

Musée Alsacien
Znajduje się w jednym ze starych alzackich domów w centrum Strasbourga i jest moim 
ulubionym muzeum. Być może dlatego, że jestem fanką folkloru w każdym wydaniu. Zo-
baczymy w nim, jak wyglądały alzackie stroje czy izby mieszkalne, dowiemy się, jak wy-
glądały różne święta i poczujemy się trochę jak w Polsce. W okresie Bożego Narodzenia 
czy Wielkiej Nocy możemy podziwiać także świąteczne dekoracje.

Instytucje Europejskie oraz park Orangerie
Bo komu Strasbourg nie kojarzy się z Europarlamentem czy Trybunałem Praw Człowie-
ka? A skoro już będziemy w tych okolicach, to warto wybrać się na spacer do pobliskie-
go parku. Widok bocianów chodzących po ścieżkach czy gniazd na praktycznie każdym 
drzewie nie powinien nikogo dziwić. Prócz Polski bociany upodobały sobie bardzo Alza-
cję i są symbolem tego rejonu.
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Marché de Noël
W okresie przedświątecznym jest to punkt obowiązkowy (i chyba niemożliwy do ominię-
cia), Strasbourg nazywa się nawet europejską stolicą Bożego Narodzenia. W tym czasie 
miasto wygląda magicznie, każda uliczka wokół katedry jest udekorowana w inny sposób. 
Na mnie największe wrażenie robią ogromne kryształowe żyrandole zawieszone na jednej 
z nich. W centrum zaś staje całkiem spora choinka i wszędzie unosi się zapach przypraw 
korzennych (a najlepszego grzanego wina napijecie się na placu Broglie).

miejsca kulturalne

Na początek ważna informacja: w każdą pierwszą niedzielę miesiąca wstęp do muzeów 
jest darmowy.

Musée Tomi Ungerer / Międzynarodowe Centrum Ilustracji
Tomi Ungerer to znany na całym świecie alzacki ilustrator i pisarz, laureat nagrody Hans 
Christian Andersen Award. Do jego najbardziej znanych książek należą „Księżycolud” 
oraz „Otto. Autobiografia pluszowego misia”, którą dopiero od kilku lat można dostać 
również w Polsce. Myślę, że każdy interesujący się sztuką i ilustracją będzie zachwycony 
wizytą w tym muzeum. Odnajdziemy tu zabawki, którymi bawił się Tomi, gdy był małym 
chłopcem i które zainspirowały wiele jego prac. Obejrzymy też prace przeznaczone zde-
cydowanie nie dla dzieci...
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Médiathèque Malraux
Ogromna, nowoczesna biblioteka powstała w jednym z opuszczonych budynków firmy 
Seegmuller zajmującej się przemysłem zbrojeniowym. Budynek, jak i okolica, został od-
nowiony oraz utrzymany w portowym, postindustrialnym klimacie. W mediatece, prócz 
wypożyczenia książek, płyt CD czy filmów, można wziąć udział w różnego rodzaju warsz-
tatach, spotkać się z autorami książek czy nawet uczestniczyć w darmowych koncertach.

La Laiterie
Kiedyś była tutaj mleczarnia, jeszcze wcześniej mały browar. Obecnie jest to najpopular-
niejsze miejsce odbywania się przeróżnych koncertów. Fajny klimat, niezbyt duża sala  
i bliskość sceny, czynią to miejsce wyjątkowym, a koncerty niezapomnianymi.

miejsca kulinarne

Kuchnia alzacka to przede wszystkim... kiszona kapusta, czyli choucroute. Oraz moja 
ukochana tarte flambée, którą mogłabym jeść na okrągło. W Strasbourgu pełno jest re-
stauracji serwujących tutejsze przysmaki, ale poza kilkoma sprawdzonymi adresami (Ma-
ison Kammerzell, Le Tire Bouchon, Au Renard Prêchant, Restaurant de la Victoire) lepiej 
unikać stołowania się w centrum. Je się tutaj dużo, więc jeśli chcemy wszystkie 3 dania, 
zastanówmy się, czy nie wziąć przystawki na dwie osoby (jest to jak najbardziej normalne 
i nikt nie będzie się dziwił).

Maison Kammerzell
Jest to najsłynniejsza strasburska restauracja, dość droga, ale myślę, że naprawdę warto ją 
odwiedzić. Znajduje się zaraz koło katedry i nie da się jej przeoczyć. Jest to jeden z naj-
piękniejszych i zarazem najstarszych budynków w Strasbourgu. Daniem, które koniecz-
nie należy spróbować, jest choucroute z trzema rybami. Jemy je po kolei, zaczynając od 
halibuta, poprzez łososia i kończąc na wędzonym plamiaku o najintensywniejszym sma-
ku... Dość zaskakujące połączenie, ale naprawdę przepyszne. W okresie od stycznia do 
kwietnia zawsze obowiązuje specjalna promocja – dwie porcje choucroute w cenie jednej. 
Poza tym spotkacie tu wspaniałą obsługę na najwyższym poziomie.

Lard et Crème
Tutaj serwują najlepszą tarte flambée w mieście. Jeśli nie boicie się trochę śmierdzących 
serów to spróbujcie tej z serem munster (swego czasu zwanego przeze mnie „monster  
cheese”). Mają też całkiem niezłe desery, ja polecam klasyk, czyli crème brulée, który po-
dawany jest płonący. Wystrój oczywiście typowo alzacki, ale inaczej chyba by się nie dało!

Au Brasseur
Tutaj też zjemy tarte flambée w naprawdę dobrej cenie. Można też napić się piwa z mikro-
browaru, ale ja osobiście za nim nie przepadam. Lubię to miejsce jednak za fajny klimat  
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i możliwość organizacji większych imprez ze znajomymi, w czasie których można jeść 
tarte flambée do oporu... To jeden z najpopularniejszych pubów wśród tutejszych studen-
tów.

La Lanterne
Pub z mikrobrowarem, całkiem dobrym piwem i dobrą tarte flambée. Wystrój nieko-
niecznie wyszukany, ale i tak polecam.

L’épicerie
Zdecydowanie moja ulubiona kawiarnia. Uwielbiam jej klimat małego sklepiku. Pysz-
na czekolada, dobre wina, przesympatyczna obsługa, francuska muzyka oraz wyśmienite 
tartines (kanapko-tosty). Czegóż chcieć więcej? Może jeszcze jedną czekoladę!

Le Phonographe
Mały pubik znajdujący się niedaleko katedry z całkiem przyzwoitymi cenami i przyjemną 
muzyką. Możliwość pogrania na starej konsoli Super Nintendo z pewnością sprawi, że 
każdy geek czy nerd poczuje się tutaj dobrze. A jeśli zgłodniejemy, zamówić warto „plan-
chette” z serami i wędlinami.

Gagao
Coś dla osób uwielbiających czekoladę. Raczej na wynos, bo miejsca mało i ciasno. Za to 
ogromny plus za jakość produktów, wybór składników bio i sympatyczną atmosferę. Jako 
ciekawostkę dodam, że tutejsze blogerki są wierne rodzimym markom i zdecydowanie 
preferują napoje z Gagao niż ze Starbucksa. Prócz stałych punktów sprzedaży można też 
spotkać Gagao na rowerze.

Jeśli chodzi o rozrywkę to chciałabym Was zabrać poza Strasbourg. Nie dlatego, że nic 
w nim się nie dzieje, bo dzieje się wiele, ale miejsca w pobliżu są naprawdę godne uwagi.

Pierwszym jest La Montagne des Singes, czyli Góra Małp. Ogromny, ogrodzony teren 
zamieszkuje sobie 200 szczęśliwych makaków. Kawałek tego terenu jest dostępny jako 
ścieżka edukacyjna, gdzie można małpy obserwować, porobić im zdjęcia czy poczęstować 
specjalnym popcornem. Dzięki temu miejscu udało się reintrodukować makaki w ich 
naturalne habitaty.

W pobliżu znajduje się także La Volerie des Aigles, gdzie podziwiać można różne gatun-
ki dzikich ptaków.

A po niemieckiej stronie Renu Europa Park. Jeśli macie ochotę na odrobinę szaleństwa 
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i lubicie rollercoastery to koniecznie powinniście odwiedzić ten park rozrywki.

noclegi

Jedyne co przychodzi mi do głowy to auberge de jeunesse (schroniska młodzieżowe), ale 
nigdy nie miałam okazji skorzystać, więc nie wiem, jakich warunków należy się spodzie-
wać. Dość dobrze funkcjonuje też couchsurfing.

komunikacja

Najlepszym środkiem transportu jest zdecydowanie rower. Dotrzemy nim praktycznie 
wszędzie bez stania w korkach, a miasto dysponuje świetną siecią ścieżek rowerowych 
(w 2015 roku zajęło z resztą 4. miejsce w rankingu najbardziej przyjaznym rowerzystom 
miast świata, tuż za Amsterdamem i Kopenhagą). Rowery można wypożyczyć m.in. 
w bardzo popularnym vélhopie, jednakże wymagana jest dość spora kaucja (zostając na 
kilka dni warto się zorientować, czy hotel nie ma do dyspozycji rowerów). Drugą opcją 
jest transport publiczny, który na terenie miasta działa również całkiem sprawnie. Tram-
waje nie stoją w korkach, jeżdżą bardzo często i dotrzemy nimi do wszystkich ważniej-
szych miejsc. Warto pomyśleć o kupnie biletu 24-godzinnego, a jeśli jesteśmy w 2 lub 3 
osoby to biletu trio. Jedynym problemem mogą okazać się popularne we Francji strajki. 
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Magda o Strasbourgu

Odnalazłam się tutaj bardzo szybko, po prostu od razu poczułam, że tu jest moje miejsce. 
Nie wiem czy jest coś czego nie lubię w tym mieście. No może korki. Chociaż na co dzień 
mnie nie dotyczą, bo – jak wielu mieszkańców – wybieram rower. Lubię tutejszy klimat, 
międzynarodowość oraz wielokulturowość tego miasta. Kocham Strasbourg za to, że cały 
czas coś się tutaj dzieje. Koncerty, wystawy, wydarzenia kulturalne, bardzo często darmo-
we. Podoba mi się architektura miasta, powiązanie nowoczesności z tradycją oraz rehabi-
litacja starych budynków poprzemysłowych. Cieszę się, że mieszkam w mieście, które dba 
o zrównoważony rozwój oraz ekologię. Lubię to, że mimo, iż Strasbourg jest dość duży to 
czuję się jakbym cały czas była w małym miasteczku. Uwielbiam spacery oraz poranne 
bieganie nad kanałami Renu, gdy miasto dopiero budzi się do życia. Nie zamieniłabym 
tego miasta na żadne inne!
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PARYŻ
Natalia Kędzia, Autorka bloga natalia-lavieduneparisienne.blogspot.fr

Miłośniczka francuskiego i literatury Francji. Politolożka i filolożka, która lubi czytać, 
podróżować, fascynuje się kulturą orientalną i kocha tańczyć. Tańczę dużo, daje mi to 
energię, pozwala się zapomnieć – to moja pasja. Niedawno spełniłam kolejne marzenie 
i odbyłam przejażdżkę wielbłądem po Saharze!

Przez lata byłam zakochana w Paryżu, gdzie przeprowadziłam się ot tak, ponieważ moim 
marzeniem było „mieszkać w Paryżu przez conajmniej rok”. Mieszkałam tu 2,5 roku, ale 
odjeżdżając na południe Francji zachowałam Paryż głęboko w sercu. Zwiedziłam miasto 
najdokładniej jak się dało, przeszłam je  na piechotę wzdłuż i wszerz, a dalej potrafi mnie 
zaskoczyć. Miasto jest ogromne i niesamowicie różnorodne. Mimo że pod koniec XIX 
wieku pod egidą Napoleona, paryski urbanista Haussmann włożył dużo wysiłku, by ujed-
nolicić każdą ulicę, można jeszcze znaleźć dzielnice, które przenoszą nas do innego świata 
i pozwalają poczuć dawny paryski klimat.

miejsca kultowe

Wieża Eiffla
Ten zabytek jest chyba znany na całym świecie. Projektantem tej 324-metrowej wieży był 
francuski konstruktor Gustav Eiffel. Wzniesiona została na Wystawę Światową w 1889 
roku i w momencie konstrukcji była najwyższą wieżą na świecie oraz najbardziej znie-
nawidzoną przez paryżan budowlą (zresztą nienawiść do nowych budowli jest chyba ja-
kąś cechą ludu paryskiego, bo podobnie było z piramidą Luwru). Ku niezadowoleniu jej 
przeciwników, wieża została zachowana i jest dziś jednym z najczęściej odwiedzanych 
zabytków na świecie. Kiedy pierwszy raz ją zobaczyłam byłam zaskoczona, że nie jest 
srebrno-metalowa, ale brązowa. Za każdym razem kiedy stawałam przed tą paryską pa-
nią, w moim sercu robiło się ciepło i mówiłam sobie „no tak, naprawdę mieszkam w Pa-
ryżu!”. Jeśli chcemy zaoszczędzić i jednocześnie podziwiać widoki dłużej i na różnych 
wysokościach, warto wejść schodami na drugie piętro, a potem wjechać windą już na sam 
czubek. Będzie to nas kosztowało około 7€. Na wieżę Eiffla warto się wybrać wtedy, gdy 
niebo nie jest zachmurzone – zobaczymy wtedy cudowną panoramę Paryża i jego wielkie 
bulwary albo wieczorem – by popatrzeć na oświetlone tysiącami lamp zabytki. Aby zro-
bić zdjęcie samej wieży w całej krasie należy wysiąść na stacji metra Trocadero – jest tam 
obecnie Muzeum Historii Naturalnej, które stoi dokładnie naprzeciwko wieży Eiffla i daje 
nam cudowny widok na ten monument.

http://natalia-lavieduneparisienne.blogspot.fr/
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Muzeum Luwr
Nie zaskoczę nikogo jak powiem, że Luwr, czyli jedno z największych muzeów na świe-
cie, zwiedzić trzeba! Ja miałam możliwość zwiedzenia go kilkukrotnie, gdyż pracowałam 
niedaleko i często po pracy szłam sobie pooglądać dzieła sztuki z tej czy innej epoki. Luwr 
jest dawnym pałacem królewskim – zresztą w podziemiach można zwiedzić ruiny daw-
nego donżonu. Lubiłam siadać na placu, tuż naprzeciwko szklanych piramid i fontanny. 
Potem szłam przez ogrody Tuileries z białymi rzeźbami i dochodziłam do Place de la 
Concorde (Plac Zgody), pośrodku którego znajduje się wielki egipski obelisk przywie-
ziony do Francji przez Napoleona. Potem wystarczyło przejść przez plac, co nie jest takie 
proste, bo jest tam chyba z 5 pasów – i już byłam na Champs-Elysées (najbardziej znana 
ulica Paryża z luksusowymi sklepami). W Luwrze polecam zwiedzić sekcję egipską, oczy-
wiście Mona Lisę i Venus z Milo, ale też apartamenty Napoleona i nowootwartą sekcję 
orientalną. Wieczorem sam budynek, jak i piramidy są pięknie podświetlone i naprawdę 
warto zrobić sobie spacer w stronę Champs-Elysées.

Notre-Dame de Paris, czyli Katedra Marii Panny
Budowla z XIV wieku (budowę zaczęto w XII). Jest to katedra w stylu gotyckim. 
Wznosi się na wyspie między dwiema odnogami Sekwany na tak zwanej „Ile de la 
Cité”. Wyspa ta jest sercem Paryża i była też zalążkiem miasta. Katedra jest ogrom-
na i robi wrażenie, szczególnie z zewnątrz. Wewnątrz bowiem jest bardzo ponura  
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i przytłaczająca. Przed katedrą, na bruku, znajduje się medalion, który wskazuje faktycz-
ny „środek miasta” czyli miejsce, od którego odmierzana jest odległość Paryża od in-
nych miast. Nie jest to jednak moja ulubiona katedra. Polecam udać się na lewy brzeg 
Sekwany, niedaleko Notre-Dame znajduje się bowiem przepiękny kościół Saint Seve-
rin w stylu gotyku płomienistego. Postawiony jest między bardzo wąskimi uliczkami, a  
w środku można podziwiać las filarów, z których jeden jest skręcony tak, że przypomina 
pień drzewa. Zaprowadziłam tutaj wszystkich moich znajomych!

Sacré Coeur
To kolejny kościół, ale w zupełnie innym stylu i w zupełnie innej, pod względem ar-
chitektonicznym, dzielnicy. Mowa o stylu romańsko-bizantyjskim i dzielnicy Montma-
tre, kiedyś przepełnionej kabaretami. Kościół widać z niemal każdego punktu w Paryżu. 
Kiedy dojdzie się już do samego kościoła, z tarasu rozciąga się piękny widok na miasto. 
Polecam również wspinać się na to wzgórze na piechotę (a nie kolejką), ponieważ wtedy 
ma się okazję poznać kręte, wąskie uliczki, tej najbardziej romantycznej z dzielnic stolicy 
Francji. Po drodze warto zajrzeć do kawiarni „Café les deux moulins” (15 rue Lepic), 
w której kręcono film „Amelia”, a na górze wstąpić do Museum Montmartre. Polecam 
również wysiąść (lub wracając–wsiąść) do metra Abbaisses (linia nr 12), do którego wej-
ście w stylu secesyjnym zaprojektował Hector Guimard. Jest to najgłębsza stacja metra 
w Paryżu – znajduje się aż 36 metrów pod ziemią! Zaraz obok wyjścia znajduje się ba-
rokowa karuzela, a tuż za nią, niebieski wykafelkowany mur „kocham Cię” (Le mur „Je 



66

t’aime”), na którym napisane jest „Kocham Cię” w chyba wszystkich językach świata. Po 
polsku również!

miejsca kulturalne

Fajnym miejscem do zwiedzenia w Paryżu będzie na pewno Musée de Quais Branly, któ-
re znajduje się niedaleko wieży Eiffla. Zarówno zewnętrzna część, jak i wnętrze są bardzo 
ciekawe pod względem architektonicznym. Ich projektantem był Jean Nouvel – architekt, 
który zaprojektował również Instytut Świata Arabskiego (kolejne miejsce warte zoba-
czenia – z tarasu jest świetny widok na Notre-Dame). Kolekcja Musée de Quais Branly to 
przedmioty z kultur pozaeuropejskich: z Afryki, Oceanii, Azji i Ameryki. 

Kolejnym muzeum jest Muzeum d’Orsay – moje ulubione, które znajduje się w budynku 
dawnego dworca – pozostał tu piękny dworcowy zegar. Tutaj zaspokojeni zostaną fani 
impresjonizmu i stylu secesyjnego.

Z księgarni polecam Gilbert Joseph – potężną kilkupiętrową księgarnię, w której znaj-
dziecie książki z każdej dziedziny. Zaraz obok znajduje się księgarnia Boulinier z książ-
kami i płytami używanymi (bardzo popularne we Francji), w której kupicie książki już od 
0.50 €. 

miejsca kulinarne

Miejscem, które mogę polecić jest najlepsza w Paryżu, nie tylko według mnie, naleśni-
karnia na Monparnasse Crêperie de Josselin. W dzielnicy Montparnasse jest mnóstwo 
naleśnikarni, bo to tutaj osiedlali się kupcy i kucharze z Bretanii (francuskiej stolicy nale-
śników) i tu zakładali swoje restauracje. Typowe francuskie naleśniki przyrządzane są na 
słono, zrobione z mąki gryczanej i faszerowane serem, szynką, warzywami itp. Nazywają 
się „galette”.  Na deser w menu znajdziecie typowe, znane nam naleśniki z białej mąki. 
Restauracja udekorowana jest w tradycyjnym stylu bretońskim: ciasne drewniane stoły, 
koronkowe dekoracje i pyszny cydr, podawany w karafkach i serwowany w czarkach. Jeśli 
nie uda się Wam wejść od razu (często są tam kolejki) to obok, po lewej stronie jest jej 
restauracja-siostra pod nazwą Le petit Josselin. W obu miejscach ceny są naprawdę przy-
stępne i za „galette” zapłacimy około 10-12€. 
Kolejnym miejscem na zaspokojenie apetytu może być malutka japońska restauracja 
Wrap ‘N Roll Sushi, w której za naprawdę niewielkie pieniądze można zjeść smaczne, 
oryginalne i pięknie wyeksponowane maki i sushi! 

Na herbatkę polecam pójść do... paryskiego Wielkiego Meczetu! Wiem, że może wy-
dawać się to dziwne, ale warto odkryć różne oblicza Paryża. Dlaczego tam? Nie musicie 
nawet wchodzić do meczetu – chociaż polecam go zwiedzić. Wystarczy wejść z drugiej 
strony, gdzie znajduje się kawiarnia i restauracja. Możemy tam rozsiąść się przy mozai-
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kowych stołach i posmakować miętowej herbatki oraz orientalnych ciastek. Pośrodku ka-
wiarni stoi drzewo, a wokół niego latają śpiewające ptaszki – naprawdę! Polecam wybrać 
się szczególnie latem i wiosną.
 
Smacznie można zjeść również w sieci restauracji Paradis du Fruit. Mają tam przepyszne 
kompozycje tapas i desery oraz koktajle owocowe, w których można się zakochać! Jest ich 
sporo w Paryżu. Ja bardzo lubię tę, która znajduje się przy placu Bastylii.

Jeśli będziecie w Paryżu latem i jesteście amatorami salsy, polecam pójść na „Salsa sur 
les quasi de la Seine”, czyli salsę nad brzegiem Sekwany. Są to darmowe imprezy orga-
nizowane przez miłośników salsy. Odbywają się codziennie przez cały lipiec i sierpień. 
Wieczorem, około 19:00 ludzie schodzą się nad rzekę, jest muzyka i wszyscy zaczynają 
tańczyć na świeżym powietrzu przy Sekwanie, a w oddali mieni się podświetlona katedra 
Notre-Dame.
Jeśli chcecie zwiedzić coś designerskiego, to polecam sklep Abercrombie na Champs-
-Elysée (23 avenue des Champs-Élysées, metro Franklin D. Roosevelt). Jest to na tyle nie-
typowy butik, że po pierwsze firma sama wybudowała kamienicę, by móc otworzyć ten 
sklep. Po drugie wchodzi się przez ogrody „strzeżone” przez modeli. Przy wejściu można 
sobie zrobić nawet zdjęcie z takim panem. ;) Mnie natomiast spodobało się wnętrze – jest 
to kilkupoziomowy butik, z pięknymi balustradami, który przypomina luksusową impre-
zownię – jest ciemno, głośna muzyka, a sprzedawcy tańczą.

noclegi

Jedyny hotel, jaki znam w Paryżu i który spodobał się moim znajomym (odwiedziłam go 
i naprawdę sympatycznie wygląda) jest Est Hotel – położony niedaleko metra, niedrogi 
i schludny.

komunikacja

Paryż ma niesamowicie rozbudowaną infrastrukturę komunikacyjną i posiada aż 16 li-
nii metra. Na mapie miasta stacje metra są zlokalizowane co 500 metrów, dlatego jest to 
najszybszy i najwygodniejszy sposób poruszania się po mieście. Warto kupić bilet kilku-
dniowy „Paris visite”, bo pojedyncze bilety mogą doprowadzić nas do ruiny. Samochody 
odradzam, bo pół dnia spędzicie w korkach, a potem godzinami będziecie szukać miejsca 
do zaparkowania (podziemne parkingi oczywiście są, ale są bardzo drogie). Przy ładnej 
pogodzie polecam spacer albo rowery miejskie – w metrze przecież nic nie widać, więc 
żadna to frajda dla turystów.
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natalia o paryżu

Trudno powiedzieć za co kocham Paryż. Jest wiele powodów. Jest to miasto-marzenie, 
moje marzenie. Jest miejscem, gdzie na każdym kroku możemy spotkać znaną nam 
z podręczników budowlę, historyczne miejsce lub romantyczny zaułek. Niemal każdy 
skrawek miasta ma swoja historię! Nazywane jest miastem świateł – pewnie dlatego, że 
w słoneczny dzień światło pięknie odbija się od białych kamienic i szaro-niebieskich pa-
ryskich dachów, a w nocy rozbłyskuje milionami lamp i zupełnie zmienia oblicze. Paryż 
daje tysiące możliwości, nie można się tam nudzić. Ma też inne oblicze – jest miastem do 
życia trudnym, wymagającym, narzucającym mordercze tempo. Zawsze jednak, kiedy 
zabiegana i zmęczona stawałam przed Wieżą Eiffla lub spacerowałam wzdłuż Sekwany, 
mówiłam sobie – dla Paryża warto!
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barcelona
Agnieszka mikoś, Autorka bloga gatofavorito.pl

Kreatywna w pracy i na co dzień. Większość dnia spędzam na tworzeniu treści, planowa-
niu strategii i rozwoju własnej działalności, a popołudniami skupiam się na prowadzeniu 
bloga i realizowaniu nowych projektów DIY. 

Tajniki związane z marketingiem i komunikacją poznałam na Uniwersytecie Barceloń-
skim. Rok spędzony w stolicy Katalonii pozwolił mi odkryć całą masę fantastycznych 
miejsc, którymi podzielę się z Wami na kolejnych stronach przewodnika.

Barcelona to miasto, do którego wracam, kiedy tylko nadarzy się ku temu okazja. Tu od-
poczywam, uciekam od rzeczywistości i snuję plany na przyszłość. Jest miejscem magicz-
nym, pełnym tajemniczości i urokliwych zakamarków. Spędziłam tu tylko rok, ale czas 
ten wykorzystałam do granic możliwości. Dwanaście miesięcy w zupełności wystarczyło 
na odwiedzenie mniej lub bardziej turystycznych miejsc i wytypowanie tych najulubień-
szych. Po Barcelonie mogłabym spacerować godzinami. Bogata architektura i ciągnące 
się w nieskończoność labirynty ulic zachwycają nie tylko w ścisłym centrum, ale w całym 
mieście. Każda dzielnica ma swój własny styl, który dostrzega się dopiero przy bliższym 
poznaniu. 

miejsca kultowe

Barcelona ma tak dużo miejsc kultowych, że trudno wybrać te najważniejsze. Na szczę-
ście udało mi się stworzyć krótką listę miejsc, które są i kultowe i chętnie do nich wracam.

Passeig de Gràcia
Najdroższa ulica w mieście. Każdego dnia tysiące turystów wypatruje na Passeig de Gràcia 
kolejnych konstrukcyjnych perełek Gaudiego - słynnych domów Casa Batlló i La Pedrera. 
Oszołomieni bogato zdobioną architekturą i oknami wystawowymi markowych sklepów 
nie zapomnijcie spojrzeć pod nogi. Ulicę dopracowano w każdym calu. Nawet kostka 
brukowa jest tu piękna!

Sagrada Familia
Sagrada Familia jest dla mieszkańców Barcelony tym, czym dla paryżan Wieża Eiffla - 
symbolem nie do zastąpienia. To najważniejsze dzieło uwielbianego przez Katalończyków 
Gaudiego, który niestety nie doczekał ziszczenia swojej wizji. Architekt zmarł potrącony 

http://gatofavorito.pl/
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przez tramwaj w 1926, a koniec budowy świątyni przewidziano dopiero na rok 2026!
Swoim ogromem i dopracowaniem szczegółów Sagrada Familia dosłownie wbija w zie-
mię. Z każdą kolejną wizytą zaskakuje tak samo, jak za pierwszym razem. To miejsce na 
mapie Barcelony, którego nie można pominąć.

Plaça Catalunya i La Rambla
Plac położony w samym centrum, będący jednym z ważniejszych węzłów komunikacyj-
nych miasta oraz ciągnący się od niego deptak, który prowadzi aż do samego portu. Za-
równo Plaça Catalunya, jak i La Rambla tętnią życiem przez całą dobę. Są pełne prze-
chodniów, ulicznych grajków, sklepów i kawiarenek.
Mniej więcej w połowie La Rambli, niedaleko stacji metra Liceu, znajdziecie słynny bazar 
miejski La Boqueria oraz surrealistyczną mozaikę Joana Miró, jednego z najbardziej zna-
nych, hiszpańskich przedstawicieli tego nurtu, który urodził się w Barcelonie.
La Rambla jest zawsze zatłoczona, dlatego podczas spaceru uważajcie, żeby nie zgubić 
swoich przyjaciół i... portfela! 

Parc de la Ciutadella
Jeden z fajniejszych parków w mieście. Prowadzi do niego szeroki, zawsze pełen deskorol-
karzy deptak Passeig de Lluís Companys, rozpoczynający się od wybudowanego specjal-
nie na potrzeby Wystawy Światowej Arc de Triomf, czyli łuku triumfalnego. W samym 
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parku, oprócz przespacerowania się wokół widowiskowej fontanny, można popływać łód-
ką, wziąć udział w zajęciach jogi, a nawet załapać się na darmową lekcję tańca!

Parc Güell
Mam nadzieję, że Gaudi nie zdążył się Wam jeszcze znudzić, bo zaprojektowany przez 
niego Park Güell to kolejny punkt na liście. Kiedyś wejście na jego teren było darmowe, 
niestety sytuacja uległa zmianie. Warto jednak zainwestować 7 euro i zobaczyć to cudo. 
Widok na wybrzeże z tarasu wykończonego mozaikową ławką jest niesamowity. Tuż pod 
nią znajduje się sala kolumnowa oraz charakterystyczna jaszczurka - najczęściej fotogra-
fowane miejsce w parku.
Jeśli poszukujecie jeszcze więcej wrażeń, możecie wspiąć się na sam szczyt parkowej góry 
i ponownie zachwycić się widokiem miasta, tym razem z nieco wyższej i mniej zatłoczo-
nej perspektywy.

miejsca kulturalne

Universitat de Barcelona
Najstarsza i zarazem główna siedziba Uniwersytetu mieści się zaledwie pięć minut pie-
szo od Placu Katalońskiego. Koniecznie zajrzyjcie do środka. Wewnątrz znajdziecie dwa 
malownicze dziedzińce z dekoracyjnymi fontannami pośrodku. Nie bójcie się wejść na 
piętro. W przejściu między dziedzińcami mieści się biblioteka, w której zakochacie się 
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od pierwszego wejrzenia! Jeśli zachowacie ciszę, pracownicy biblioteki pozwolą obejrzeć 
Wam całe pomieszczenie.

MACBA – Museu d’Art Contemporani de Barcelona
Muzeum Sztuki Nowoczesnej. MACBA to nowoczesne i przestronne wnętrze, które za-
wsze oferuje coś interesującego do zobaczenia. Plac, przy którym wybudowano muzeum 
jest ulubionym miejscem deskorolkarzy, którzy doskonalą tu swoje umiejętności.

Palau de la Música Catalana
Pałac muzyki katalońskiej to dzieło cenionego przedstawiciela hiszpańskiej secesji –  Llu-
isa Domènecha i Montanera. Uwierzycie, że wzniesiono go w zaledwie trzy lata? Budynek 
już od pierwszej chwili zachwyca, jednak to jego wnętrze robi największe wrażenie. Nigdy 
nie widziałam piękniejszej sali koncertowej! Koszt zwiedzania to 18 euro – dlatego lepiej 
zapoznać się z aktualnym programem Palau de la Música Catalana, kupić bilet na najbliż-
szy koncert, na własnej skórze poczuć rewelacyjną akustykę sali, a przy okazji zobaczyć 
też wnętrze budynku.

MNAC – Museu Nacional d’Art de Catalunya
Położone na wzgórzu Montjuïc Muzeum Narodowe Sztuki Katalońskiej warto odwiedzić 
nie tylko ze względu na imponującą przestrzeń i trwające tam wystawy, ale przede wszyst-
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kim dla fantastycznych widoków na Plac Hiszpański (Plaça d’Espanya) i prowadzącą do 
budynku aleję fontann zwieńczoną największą z nich - fontanną magiczną (Font Màgica 
de Montjuïc). Pokazy multimedialne odbywają się co weekend w godzinach wieczornych.

miejsca kulinarne

Cosmo Galeria Cafeteria
Moja ulubiona kawiarnia, znajdująca się tuż za gmachem Uniwersytetu w Barcelonie. 
Wnętrze Comso jest niesamowicie przyjemne - pełne kolorowych dodatków i ciepłych 
barw. Skosztujecie tu pysznej kawy, świetnych owocowych drinków, zdrowych sałatek 
i ciast! Może zdarzyć się tak, że wybierając się na kawę przypadkiem traficie na wernisaż. 
Cosmo pełni również funkcję galerii.

Espai Mescladís
Najfajniejszy lokal na świeżym powietrzu, jaki udało mi się odkryć w Barcelonie. Panuje 
tu niesamowity klimat. Niedopasowane krzesła, półki ze skrzynek i kolorowe dodatki 
tworzą razem spójną całość. Espai Mescladís serwuje typowe jedzenie z Katalonii i... całe-
go świata. Restauracja jest częścią ruchu społecznego wspierającego imigrantów, dlatego 
co rusz możemy spróbować tu nowych kulinarnych smaków z różnych kultur. 

Xiringuito Escribà
W Barcelonie trzeba posmakować prawdziwej nadmorskiej Paelli! Mieszcząca się przy 
plaży Nova Icària restauracja Xiringuito Escribà specjalizuje się w owocach morza. 
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Wszystkie serwowane przez nich dania są rewelacyjne. Pyszne jedzenie z widokiem na 
morze? Brzmi jak plan idealny! 

Mosquito Tapas
Najlepsze azjatyckie jedzenie, jakie miałam okazję zjeść w Barcelonie. Warzywne pieroż-
ki, noodle i smaczne piwa z małych rozlewni. Restauracja jest mała i uwaga - oblegana 
przez tłumy. W środku znajdziecie tablicę, na której należy zanotować swoją rezerwację. 
Czas oczekiwania może wydłużyć się nawet do godziny, ale warto poczekać!

Bar Pastís
To między innymi w tym lokalu kręcono hiszpańską produkcję Woody’ego Allena - Vicky 
Cristina Barcelona. Bar Pastís to jeden z najstarszych barów w Barcelonie i jeden z nie-
wielu, który serwuje prawdziwego katalońskiego absynta. Trunek jest bardzo mocny. Po-
lecam zacząć od jednej szklanki. Kolejna może okazać się zbędna!

Mercat de La Boqueria
La Boqueria to wymarzone miejsce dla fanów kulinariów i... podjadania. Na targu znaj-
dziecie szeroki wybór owoców, słynne hiszpańskie wyroby takie jak chorizo czy jamón 
i mnóstwo owoców morza. Nie da się stąd wyjść z pustymi rękoma.

Barceloneta
Najpopularniejsza plaża miejska, pełna restauracji i klubów. Niezależnie od pory dnia, na 
Barcelonecie zawsze coś się dzieje! Zwróćcie uwagę na hotel w kształcie żaglowca i cha-
rakterystyczną wieżę z czterech czerwonych budek. To tzw. xiringuitos, kioski stojące na 
Barcelonecie jeszcze przed modernizacją plaży. Kiedyś serwowano w nich owoce morza.
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Sala Razzmatazz
Jeżeli w filmie, którego akcja toczy się w Barcelonie pojawia się scena w dyskotece, to 
na 99% była nagrywana w Sali Razzmatazz. To największy klub w mieście składający się 
z pięciu sal. Każdy znajdzie tu coś dla siebie. Zaczynając od mocnej elektroniki po typowe 
popowe kawałki. Regularnie odbywają się tu koncerty znanych muzyków. W Razzmatazz 
grali m.in Coldplay, Jeff Mills, Mark Ronson, Mika i Scissor Sisters! 

Bunkres del Carmel
Nie bez powodu bunkry zamieściłam w tej części przewodnika. To miejsce wyjątkowe, 
idealne na randkę czy spotkanie z przyjaciółmi. Najlepiej wybrać się tu wieczorem. Bun-
kry mieszczą się na wzgórzu w środkowej części miasta i gwarantują wspaniały widok na 
barceloński zachód słońca.

noclegi

Trudno powiedzieć, gdzie zatrzymać się w mieście, w którym się mieszkało. Jedyny hostel, 
jaki mogę polecić, ponieważ sama miałam okazję w nim nocować to Room 40 mieszczący 
się przy ulicy Carrer Carmel. To piękne wnętrze zaanektowane pod wynajem. Jedynym 
jego minusem są wspólne łazienki. 
Odwiedzającym mnie znajomym zawsze polecałam skorzystanie z portalu Airbnb. Noc-
legi wychodzą dużo taniej, a są świetnie zlokalizowane.

komunikacja

Barcelona ma świetnie rozbudowaną sieć komunikacyjną. Pierwsza strefa (Zona 1) roz-
ciąga się na całe miasto i kilka pobliskich miejscowości. Podstawowy bilet sięga aż pod 
samo lotnisko w El Prat de Llobregat. Bilet T10 (dziesięć przejazdów) pozwala na poru-
szanie się pociągiem, metrem, tramwajami i kolejkami linowymi z możliwością przesiad-
ki. Jeden przejazd może trwać maksymalnie godzinę. Niestety urokliwe miejskie rowery 
zarezerwowane są tylko dla mieszkańców, dlatego miłośnikom rowerowych wojaży pozo-
staje wypożyczenie tradycyjnych dwóch kółek.

agnieszka o barcelonie

Barcelonę kocham za jej piękno, zmieniające się z ulicy na ulicę widoki, bogato zdobioną 
architekturę i to, że nieważne gdzie się pojawię, czuję się po prostu dobrze. Doceniam 
wszędobylską multikulturowość  i spontaniczne relacje międzyludzkie. To miasto, w któ-
rym pierwszy raz mogłam zaczerpnąć wielkomiejskiego życia, poznałam masę inspiru-
jących osób i spełniłam swoje marzenia. Może dlatego trudno znaleźć mi jakiekolwiek 
negatywne strony Barcelony. To miasto, które ma w sobie wszystko, co przynosi mi radość 
i wytchnienie:  malownicze wzgórza, cudowną architekturę i przede wszystkim – morze.
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