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VI POLSKO-ROSYJSKIE FORUM TURYSTYCZNE
W Warszawie i Krakowie przeprowadzono kolejne, tradycyjne już polsko-rosyjskie forum turystyczne, zorganizowane
przez Polską Organizację Turystyczną w Rosji (POT), Urząd Miasta Krakowa oraz Małopolską Organizację Turystyczną.

O

tym jak ważna jest ta
impreza dla polskiej
t ury s t yki świadczy
ch ociażby fakt, że ze s tro ny
Po ls ki ud ział w Fo rum b rało
ponad 40 uczes tników p rzeds ta wiający ch n ajrozmait sze
usługi w dziedzinie turystyki i
rekreacji. Przeważnie z wojewó dztwa małop olskieg o, ale
t eż z inn ych miejs c: między
inn ymi „A rka SPA ” z Ko ło brzegu, z którym Kalining rad
sąsiaduje przez Bałtyk.
Jeżeli chodzi o Rosję, to byli tu przedstawiciele z Moskwy,
San kt Petersb urg a, Samary,
Jekaterynb urg a, Jaros ławia i
in nych miast, a le jak zwykle
najwięcej gości było z Kaliningradu. Nasza delegacja otrzymała specjalny autokar, do którego się dosiadło kilka osób z
„wielkiej” Ros ji. A d yrekto r
POT w Ros ji A nd rzej Sierako ws ki, p rzy zn ał rację wkład o wi kalin in g rad zkich firm
turystycznych w otwarcie wielu
atrakcyjnych zakątków Polski
dla rosyjskich turystów, mówił
wprost na Forum: „Kaliningrad
i pozost ały świat”. I s łusznie.
Większą część wszystkich wizyt Rosjan w Polsce wychodzi
właś nie z naszeg o ob wo du .
Nawet światowy kryzys finansowy nie był w stanie przeszko dzić temu, cho ciaż ilo ś ć
wyjazdów do sąsiadów zmalała
o 20 %.
O prob lemach ostatniego
o kres u ro zpo częto mówić

Przy fortepianie Jerzy Romaniuk

jes zcze w Wars zawie, gd zie
najpierw przyjechali wszy scy
uczestnicy Forum. Chodzi o to,
że rok 2010 ogłoszono Rokiem
Cho p ino ws kim i Po lacy s ą
zainteresowani, żeby jak n ajwięcej turystów przyjechało do
Polski w tym czasie. Uczestnicy zos tali zapoznani z możliwościami przeprowadzenia tak
dużego przedsięwzięcia. Żebyśmy lepiej poczuli atmosferę,
którą będzie żyła Wars zawa
przez ten cały rok, zaproszono
nas do Pałac Szustra, należący
do Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego . Tutaj znany
polski pianista Jerzy Romaniuk
dał koncert utworów Chopina.
A p ro po s , Pałac Szustra
tu ż po n as
cudownymi
d źwiękami
u t wo ró w
g e n i u s za
muzyki pan
Ro man i u k
już cies zy ł
japo ńs kich
turystów.
Pierwsza
częś ć VI
p ols ko-ro sy js kieg o fo ru m
tu ryst yczn ego przebiegała w
hotelu De Silva w podwarszawskim Piasecznie. Ze słowem
po wit alnym do g ości Forum
zwróciła się zastępczyni ministra sp o rt u i t urys t yki Polski
Katarzyna So bierajs ka, któ ra
p óźn iej wzięła ud ział w nagradzan iu honorowymi meda-

Dyrektor POT wRosji Andrzej Sierakowski

lami tych, kt órzy n ajb ardziej
wy ró żn ili się w ro zwijan iu
kontaktów pomiędzy naszymi
krajami. Przyjemnie, że wśród

nich b yła p rezes „Polskiego
Klubu w Kaliningradzie” Irina
Litwinowicz.

Ulice Warszawy

An drzej Pies zkola zaprezen t o wał mo żliwo ś ci s ieci
ho telarskiej De Silva, mot to
któ rej t o „Ho tel wy s o kiej
jakości za niewysoką cenę”.
Jedną z cech charakterystycznych tych hoteli jest to, że
s ą on e rozmie szczan e o bo k
nowoczesnych centrów handlowy ch , gd zie szeroki as orty men t t o warów t akże mo żn a
nabyć za przystępną cenę – jak
na przykład w Fashion House
Outlet Center w Piasecznie. To

jest bard zo wyg odn e dla t urystów.
Uwad ze zeb ranych g oś ci
Forumprzedstawiono konepcję
budowania nowych stadionów
i całej in fras tru ktury (h otele,
autostrady itd.) do przyjmowania goś ci podczas mis trzostw
Europy w piłce nożnej w 2012
ro ku, które Po lska przygot owuje razem z Ukrainą. Na ten
projekt polski rząd już przeznaczył 25 miliardów euro. Suma
jest g iganty czna, lecz uważa
się, że p rzeprowadzenie Euro
2012 w przy szłoś ci zn aczn ie
polepszy promocję Po lski na
ry nku turyst yczn ym, i z czasem wydatki zwrócą się.
Nie obeszło s ię, zwłaszcza
po wyst ąp ien iu wiceprezesa
polskiejizby turystykiDariusza
Wojtala, bez poruszenia tematów, które tak interesują obie
strony: kwestie wizowe i plany
do tyczące wprowad zen ia t ak
zwanego „vouch era elektroniczneg o”. Tylko na pods tawie
tego do kument u o rganizacje
p o ls kieg o MSZ p lan u ją w
p rzys złoś ci wy st awiać wizy
turystyczne.
Nast ęp nie zwiedziliś my
Warszawę. Byliśmy w odrestaurowanym w s amym cen trum
stolicy „Polonia Palac”, gdzie
gos podarze zademons trowali
możliwo ści pięcio gwiazd ko weg o ho t elu . A wieczo rem
dwoma au to karami wszys cy
uczestnicy Forum wyruszyli do
Krakowa.
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