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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.

W  województwie mało-
               polskim, stolicą którego
               jest Kraków, rośnie zain-
teresowanie turystami rosyjskimi.
Można to by ło zauważyć bezpo-
średnio podczas warsztatów, które
odby wały s ię w dwóch salach
Urzędu miejskiego przy p lacu
Wszystkich Świętych. W trakcie
przemówień również przemknął
temat warunków wizowych, które
odczuwalnie skomplikowały zwie-
dzanie Polski przez rosyjskich tu-
rystów, po jej wchodzeniu obok in-
nych krajów Europy Wschodniej
do strefy Schengen. Sekretarz pra-
sowy Rosyjskiego związku branży
turystycznej Irena Tiurina (na Fo-
rum zaproszono dziewięciu dzien-
nikarzy, pięciu z nich reprezento-
wali Kaliningrad), p o słowach
podz iękowania dla gościnny ch
gospodarzy, zaznacz y ła: „Życzę

państwu, żeby we wszystkich spra-
wach był ruch naprzód i tylko w
jednej kwestii wstecz – do reżymu
bezwizowego”. Na razie jeszcze
nie ma danych statystycznych z ro-
ku 2009, ale rok wcześniej Mało-
polskę odwiedziło około 12 milio-
nów turystów, w tym z Kaliningradu.

Niewątpliwie, to bardzo atrak-
cyjny region Polski. Nie bez pod-
staw 8 obiektów na jego terytorium
włączono do Listy światowego
kulturowego i p rz yrodnicz ego
dziedzictwa UNESCO. Przy tym
jako jeden z pierwszych do tej ho-
norowej listy włączono jeszcze w
roku 1978 history czne cent rum
Krakowa oraz kopalnię soli w Wie-
liczce. Naturalnie by ły one objęte
programem wycieczki przygoto-
wanej dla uczest ników forum.
Przewodnik naszej grupy Natalia
Bako-Szczurowska (była nasza ro-
daczka, która wyszła za mąż za Po-
laka jeszcze za czasów sowieckich
– poznali się na studiach w jednej
z leningradzkich wyższych uczel-
ni) starała się zrobić wszystko co
możliwe, żebyśmy w krótkim cza-
sie jak najwięcej dowiedzieli się o

chlubnej p rzeszłości i teraźniej-
szości p rastarej stolicy Rzeczy-
pospolitej Polskiej.

Miejsca history czne i zabytki
ulokowane są przeważnie na Sta-
ry m Mieście. Znajdując się na
Głównym Rynku, nie można omi-
nąć kościoła Mariackiego, główną
ozdobą którego jest ołtarz gotycki
Wita Stwosza – największy w po-
dobnym stylu i jeden z najbardziej
wartościowych w Europie. Codzie-
nnie już ponad sześć stuleci (trzy
lata temu Kraków obchodził swój
750. jubileusz) z wysokiej wieży
kościelnej brzmi trwożna melodia
„Hejnału”, jako pamiątka o walce
przeciwko najazdom tatarskim. Na
wieżę można wejść, z góry otwiera
się piękny widok na cudowne
miasto. W pobliżu wznosi się sym-
bol polskiej państwowości Wawel
– kompleks umocnień obronnych

z Katedrą i zam-
kiem królew-
skim. T ut aj w
XIV-XVI wie-
kach odbywała
s ię koronacja
p olskich króli.
Kap lica Z yg-
muntowska z po-
złoconą kopułą
jes t jednym z

najbardziej doskonałych wzorców
rzeźby i architektury epoki Rene-
sansu w Europie Środkowej. W
Kat edrz e z najduje s ię srebrna
trumna z relikwiami świętego Sta-
nisława – patrona Polski. W pod-
ziemiach Kat edry krakowskiej
znajdują s ię grobowce polskich
króli i wybitnych Polaków, w tej
liczbie poety Adama Mickiewicza
i bohatera narodowego Tadeusza
Kościuszki, natomiast na dzwon-
nicy znajduję się jeden z najwięk-
szych w Europie dzwonów – 11-

tonowy „Zygmunt”. Zaś skarbiec
katedry jest najbogatszym w Pol-
sce. Gromadzono tutaj od blisko
tysiąca lat zabytki sztuki kościel-
nej. Nieco dalej znajduję się Kazi-
mierz – pół żydowska – pół chrześ-
cijańska dz ielnica, wizy tówką
którego stała się ul. Szeroka z gale-
riami i stylowymi restauracjami w
udany sposób wkomponowanymi
w stare uliczki.

Ale powróćmy na Główny Ry-
nek. Jeszcze w 1257 roku dla wy-
gody handlujących jego wymiary
ustalono w kształcie kwadratu 200
x 200 m. Wkrótce zaszła potrzeba
wybudowania gmachu dla kramów
i hurtowni. Tak powstały Sukien-
nice, centrum handlowe, w archi-
tekturze którego połączy ły się ele-
menty gotyku i renesansu. Drugie
piętro gmachu obecnie zajmuje
Galeria polskiej sztuki. Z powodu
prac konserwatorskich dostęp tu
tymczasowo powstrzymano, ale
kaliningradczykom i ich kolegom
z Rosji poszczęściło się. Drugiego
dnia pobytu w Małopolsce odby ła
się wycieczka okolicami Krakowa,
jednym z punktów której by ł zało-

żony w połowie XIV wieku przez
Kazimierza Wielkiego zamek Nie-
połomice, położony w odległości
20 km na wschód od stolicy woje-
wództwa. Dziś w zamku znajduje
się kilka ekspoz ycji muzealnych
(wśród nich p oświęcona twór-
czości znanego polskiego przyro-
doznawcy Włodzimierza Puchal-
skiego), zaś część sal wypełniono
obrazami i rzeźbami z Sukiennic,
wśród których p łótna wybitnego
artystymalarza Jana Matejki XIX
wieku „Werny hora”, „Dz iewica
Orleańska”, „Iwan Groźny” i inne.

Zwiedziliśmy i kopalnię soli w
Wieliczce. Na trasie turystycznej
przebiegającej p rzez 22 komory,
największe wraż enie wy wiera
pomieszczenie o wy sokości 12
metrów – kap lica świętej Kingi,
gdz ie jednocześnie mogą s ię
znajdować 500 osób. Na głębo-
kości 135 metrów w komorz e
„Jezioro Wessel” działa podziemne
sanat orium o tej samej nazwie,
gdzie dzięki unikalnej atmosferze
można leczyć chorych cierpiących
na alergię, choroby górnych dróg
oddechowych i inne dolegliwości.

Po wyjściu na zewnątrz przed-
st awiciele rosyjskiego biz nesu
turystycznego zapoznali się z wa-
runkami przyjęcia gości w poblis-
kim hotelu „Grand Sal”. Zapozna-
nie się z poziomem serwisu hoteli
by ło obowiązkowy m p unkt em
programu forum turys tycznego.
Dlatego jego uczestnicy zwiedzili
hotel „Novum” w Niepołomicach,
krakowskie hot ele „Sheraton”,
„Pod Różą”, „Novotel” z kasynem
„Poland”, docenili walory hotelu
„Ibis Kraków Centrum”, gdzie się
zatrzymali.

Sanatorium „Jezioro Wessel”, Wieliczka

„Ostatnia wieczer za” w kaplicy św. Kingi, Wieliczka


