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Tylko zerknijcie jak różnorodne są te miejsca.

A wszystkie wyjątkowe. Zatraćcie się w balijskich

potrawach, prześpijcie noc w domku w dżungli,

spróbujcie swoich sił na lekcjach gotowania. Już

Karolina zadba o to, abyście poczuli wyjątkowy

klimat tej wyspy. 

Dla tych, którzy pragną przybliżyć sobie uroki

europejskich stolic Ania przygotowała wyjątkową

relację z Budapesztu. Będą strudle, kino i długie

spacery. 

Na koniec Julia i Matis zabiorą Was w podróż, która

ma dla mnie sentymentalny wymiar. Rybnik to

miasto położone na Górnym Śląsku (skąd pochodzę)

i którego klimat jest nieporównywalny z niczym

innym. To piękna historia o miłości do swojej małej

ojczyzny. 

Nie ma lepszego sposobu na rozpoczęcie

roku niż wyruszenie w podróż. To właśnie

małe i duże wyprawy sprawiają, że moje

życie ma sens. Jak się okazuje nie jest to tylko

moje spojrzenie na świat.

W tym wydaniu Przewodnika poznacie

kolejnych blogerów, dla których podróże to

coś więcej niż odhaczanie topowych

zabytków z listy 'must see'. 
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WSTĘP.
kochani!

Angelika Pinkowska zdjęcie: Karolina Wiercigroch, http://dine-dash.com/pl

http://dine-dash.com/pl
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Z wykształcenia dziennikarka i italianistka.

Zawodowo zajmuje się fotografią i stylizacją

kulinarną oraz tworzeniem przepisów.

Prowadzi bloga kulinarno-podróżniczego

Dine&Dash.

Jej największą pasją jest opowiadanie kulinarnych

historii.

Miłośniczka prostych przepisów, bogatych w nowe

smaki podróży, żeglarskich wypraw i sauny.

Lubi przeprowadzać przeprowadzać się w nowe

miejsca, obecnie mieszka i pracuje w Londynie.

http://dine-dash.com/pl

Mam 27 lat, pochodzę z Opola, ale odkąd zaczęłam

studia moim domem były też Poznań, Sztokholm

i Budapeszt. Obecnie zatrzymałam się na chwilę

w Gdańsku. Z wykształcenia jestem skandynawistką,

ale odkąd pamiętam biegałam z aparatem w ręku,

dlatego  od  pewnego czasu  spełniam  swoje

 marzenia  pracując  jako  fotograf ślubny.

W wolnych chwilach uwielbiam podróżować

i odkrywać nowe miejsca, nie rozstając się z moim  

analogowym   aparatem.   Wspomnienia   z   klisz  

przenoszę   co   jakiś   czas   na   bloga fixmycamera.

Kiedy nie podróżuję uwielbiam też spokojne

domowe życie, z kotem na kolanach, dobrą herbatą

i dzierganiem coraz to nowych szalików.

fixmycamera.pl

KAROL INA  WIERC IGROCH ANIA  MARGOSZCZYN

https://www.facebook.com/DineDash/

https://www.facebook.com/fixmycamera/

https://www.facebook.com/fixmycamera/
http://dine-dash.com/pl
http://traveldiary.aniamargoszczyn.pl/
https://www.facebook.com/DineDash/
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Czejś! To my - Julia i Matis. Jesteśmy z Rybnika. Po świecie jeździmy razem od ponad

sześciu lat. Na blogu bele kaj dzielimy się naszymi podróżami, pisząc po... śląsku.

Opowiadając o wyjazdach w ślōnskij godce, staramy się promować naszą mowę

ojczystą i zachęcić innych do jej poznania i używania. W wolnych chwilach zwalczamy

stereotyp zacofanego Ślązaka brudnego od węgla. Nałogowo oglądamy też seriale,

biegamy, przeglądamy instagramowe profile i gramy w piłkę. Kolekcjonujemy magnesy.

Obecnie można nas spotkać w okolicach monachijskiego Marienplatzu, choć nie tak

dawno byłby to jeszcze nowojorski Times Square, lizbońska Alfama lub rynek w

Krakowie.

belekaj.eu

JUL IA  I  MAT IS

https://www.facebook.com/belekaj.eu/

http://www.belekaj.eu/pl/
https://www.facebook.com/belekaj.eu/


INDONEZYJSKA  WYSPA  OCZAMI  
KAROL INY  WIERC IGROCH

jogi i poszukujące duchowego oczyszczenia

Amerykanki. Wielu osobom może to odpowiadać,

ale osobiście wśród wegańskich barów i zachodnich

sklepów nie czułam się zainspirowana do niczego z

wyjątkiem szybkiego opuszczenia tego miejsca.

Mimo to, Bali mi się podobało. Wraz z moim

chłopakiem oddawaliśmy się beztroskiemu jalan

jalan, czyli jeżdżeniu bez celu na skuterze i udało

nam się odkryć mnóstwo fajnych miejsc. Miłośnicy

kulinarnych podróży na pewno się nie zawiodą. Nie

mam, niestety, zbyt wielu konkretnych miejsc do

polecenia, bo najczęściej stołowaliśmy się w

przydrożnych warungach albo u wędrownych

sprzedawców i Wam też to polecam (więcej o

balijskim street foodzie możecie przeczytać na

moim blogu: http://dine-dash.com/pl/bali-street-

food). Mam jednak kilka miejsc, nie tylko

kulinarnych, którymi chciałabym się z Wami

podzielić.

  

Z Bali najczęściej jest tak, że ludzie albo tę

wyspę kochają (bo jest pięknie, rajsko i

kolorowo - zobaczcie, jak tu zielono:

http://dine-dash.com/pl/zielono) albo jej

nienawidzą (bo to turystyczny koszmar).

Rozumiem oba punkty widzenia. 

STRONA 6NO. 3
BLOGERSKI PRZEWODNIK PO ŚWIECIE

by a dreamer's life 

dine-dash.com

BALI.

Z premedytacją ominęłam południową część wyspy,

gdzie podobno są najpiękniejsze plaże, ale też

najwięcej australijskich surferów. Jeśli chodzi o

plaże, polecam sąsiedni Lombok, w szczególności

półwysep na południowo-wschodnim skraju wyspy.

Warunki do surfowania są bardzo dobre, a plaże

malownicze i, co najważniejsze, zupełnie puste. 

Nie udało mi się natomiast ominąć rozsławionego

przez “Jedz, módl się i kochaj” Ubud. Nie jestem

wielką fanką tej książki, ale nawet, gdybym była,

miejsce raczej by mnie rozczarowało. Wygląda na to,

że Ubud zostało skolonizowane przez instruktorki

http://dine-dash.com/pl/bali-street-food)
http://dine-dash.com/pl/zielono
http://dine-dash.com/pl
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WILLA  Z  WIDOK IEM  NA  DŻUNGLĘ

Tak, na Bali całkiem prężnie działa Airbnb! To było jedno z moich ulubionych miejsc noclegowych z całego wyjazdu

do Indonezji. Uroczy domek z przeszklonymi oknami z widokiem na dżunglę, z rzeźbionymi drewnianymi meblami

w balijskim stylu i piękną kamienną łazienką. Mieści się w maleńkiej wsi na skraju dżungli, w okolicy Ubud (ale na

szczęście w sporej odległości od miasta). Miejsce stanowi dobrą bazę wypadową do eksplorowania tej części wyspy.

Raczej trzeba wypożyczyć skuter, bo willa znajduje się na uboczu, ale i tak polecałabym Wam to zrobić - moim

zdaniem Bali bez skutera nie ma sensu. Oprócz balijskiego kompleksu domków rodziny gospodarza mieszczą się tu

tylko dwie wille na wynajem, i to w sporej odległości od siebie. Jest więc cicho i spokojnie. Nyoman i jego żona to

wspaniali gospodarze, a codzienne śniadanie na tarasie to idealny początek dnia!

https://www.airbnb.co.uk/rooms/4768605

https://www.airbnb.co.uk/rooms/4768605
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SZKOŁA  GOTOWANIA  JAMBANGAN  BAL I

Szkoła gotowania w Kelabang Moding, czyli wiosce, w której mieszkaliśmy. Miejsce polecił nam Nyoman. Na

początku cena (ok. 100 złotych za osobę) wydawała nam się absurdalnie wysoka jak na tamtejsze warunki, ale

ostatecznie skusiliśmy się na tę atrakcję i byliśmy zadowoleni. Gospodarze prowadzą szkołę gotowania w swoim

domu. Jest to rodzinny interes - pani domu i jej kuzynki pomagały nam gotować, mąż rozpalił ogień i pilnował

satajów, a kuzyn zabrał nas na targ, gdzie wspólnie wybieraliśmy potrzebne składniki. Byliśmy tego dnia jedynymi

gośćmi, ale chyba mieliśmy szczęście i nie zawsze tak jest. Jedzenia było mnóstwo i nauczyliśmy się przygotowywać

typowe balijskie dania, które teraz czasami robię w domu (sataje, balijskie żółte curry, tempeh manis, lawar,

kwaskowata zupa z grzybami i limonką, gado gado z najlepszym sosem orzeszkowym). 

http://www.jambanganbalicookingclass.com

Jeśli jesteście zdesperowani i musicie zjeść coś w okolicy Ubud, możecie wybrać się do Bintangbali. Warung znajduje

się na uboczu, w szczerym polu, co ma wiele plusów: wspaniały widok na pola ryżowe, mniej ludzi, brak jarmarcznej

atmosfery oraz niższe ceny. Absolutnie nie jest to jednak knajpa dla lokalsów - wszyscy klienci są turystami. Panuje tu

backpackerska atmosfera, której ja osobiście aż tak bardzo nie lubię, ale przyznaję, że i tak jest o niebo lepiej niż w

centrum Ubud. Jedzenie jest bardzo smaczne i w większości to lokalne dania (chociaż zdarzył się też burger z

tempehem i bardzo niechętnie przyznaję, że zamówił go mój chłopak - co za wstyd!). Kolejnym plusem jest też to, że

można wypić sobie zimne piwo - napoje alkoholowe są raczej niedostępne w typowo lokalnych knajpach.

https://www.tripadvisor.co.uk/Restaurant_Review-g297701-d4297784-Reviews-Warung_Bintangbali-

Ubud_Bali.html)

WARUNG  B INTANGBAL I

https://www.tripadvisor.co.uk/Restaurant_Review-g297701-d4297784-Reviews-Warung_Bintangbali-Ubud_Bali.html)
http://www.jambanganbalicookingclass.com/
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Nie miałam wielkich oczekiwań jeśli chodzi o balijskie plaże. Po pierwsze, nastawiałam się raczej na rajskie plaże

na Lomboku, a po drugie nie jestem zbyt plażową osobą. Plażę w Lebih uważam za ciekawe odkrycie, bo to zwykła

plażka, na którą przyjeżdżają lokalsi. Nie ma tam opalających się turystów, można za to podejrzeć codzienne życie

mieszkańców - rytuały w przybrzeżnej świątyni, bawiące się dzieci, mężczyzn łowiących ryby. Przed wejściem na

plażę jest też mnóstwo knajpek ze świeżymi rybami w bardzo niskich cenach.
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NOCNY  TARG  W  G IANYAR

MIEJSKA  PLAŻA  LEB IH

Jeśli macie ochotę na azjatycki klasyk w postaci nocnego targu z jedzeniem, Gianyar na pewno Wam się spodoba. Po

zmierzchu robi się tu gwarno i tłoczno, jest mnóstwo ludzi, dymu i zachęcających zapachów. Większość klientów

stanowią Balijczycy. Podobno podają tu najlepsze babi guling, czyli prosię z rożna, na wyspie. Ja jednak nie jestem

wielką miłośniczką tego dania, więc nie mogę nic powiedzieć na ten temat. Obok jest też lokalny targ z mydłem i

powidłem.
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ŚWIĄTYN IA  T IRTA  EMPUL

To oczywiście znany obiekt, ale gdybym miała

polecić Wam tylko jedną balijską świątynię,

wybrałabym właśnie ją. Przyjedźcie wcześnie,

najlepiej tuż po wschodzie słońca. To zresztą dobra

rada przy odwiedzaniu wszystkich znanych miejsc

na Bali. Rano nie ma w nich prawie nikogo poza

nielicznymi lokalsami, po południu przyjeżdżają

autokary z turystami. Tirta Empul to jedna z

wodnych świątyń, w której możecie razem z

Balijczykmi wziąć udział w rytuale świętej wody -

polecam!

TARASY  RYŻOWE  T IRTA  GANGGA

GORĄCE  ŹRÓDŁA  ANGSER I

Z uwagi na wulkaniczny charakter wyspy, na Bali jest

sporo gorących źródeł. W żadnym z nich woda nie jest

jednak naprawdę gorąca, raczej przyjemnie ciepła.

Angseri warto odwiedzić z uwagi na piękne,

odosobnione położenie w środku dżungli oraz fakt, że

przychodzą tu głównie całe rodziny Balijczyków -

można więc poobserwować, jak lokalsi spędzają wolny

czas.

Bali słynie ze spektakularnych, zielonych tarasów

ryżowych. Najbardziej znane to Tegalalang albo

Jatiluwih, ja jednak polecam Wam przechadzkę po

tarasach w okolicy Tirta Gangga. Widok na tarasy i

wulkan Agung zrobił na mnie największe wrażenie

podczas pobytu na Bali. Jest tu też zdecydowanie

mniej turystów.  

http://www.lonelyplanet.com/belgium/brussels/shopping/markets-streets-arcades/place-du-chatelain-market


Na Bali jest mnóstwo wodospadów, które są oczywiście bardzo piękne, ale chyba trochę przereklamowane. Każdy

szanujący się turysta chce wrzucić na Instagram zdjęcie na tle wodospadu. W związku z tym do wodospadów

organizowane są wycieczki, trzeba mieć przewodnika i zapłacić za wstęp - wszystko po to, żeby zobaczyć

spadającą wodę, co, moim zdaniem, jest trochę zawracaniem głowy. Wodospad w Golden Valley w okolicy

Munduku stoi sobie sam, przez nikogo nie pilnowany i można go po prostu zobaczyć. Można też zejść na dół i w

nim popływać. Wystarczy przejść około kilometra wgłąb dżungli. Jest tu też bardzo przyjemna kawiarnia z

widokiem na wodospad. To dobre miejsce na spróbowanie słynnej kopi luwak (tak, to ta kawa wydobywana ze

zwierzęcych odchodów), bo kawa pochodzi z lokalnej, ekologicznej uprawy - w okolicy zobaczymy biegające sobie

cywety “z wolnego wybiegu”.

Przy okazji polecam Wam całą okolicę Munduku i w ogóle górskie tereny na północy Bali. Jest tu mniej turystów,

przejeżdżamy przez spowite mgłą wioski, a górskie drogi zapierają dech w piersiach. Uwaga: czasami robi się

naprawdę zimno!
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NOCLEG  W  S IDEMEN

WODOSPAD  GOLDEN  VALLEY

Innym dobrym sposobem na zobaczenie balijskch pól ryżowych będzie nocleg w okolicy Sidemen. Jest tu dużo

pięknie położonych miejsc noclegowych, a poza szczytem sezonu turystycznego można liczyć na okazyjne ceny. My

przyjechaliśmy tu bez planu i dosyć szybko udało się znaleźć nocleg. Przygotujcie się na wspaniały wieczór w uroczej

bambusowej chatce z widokiem na pole ryżowe oraz ciszę, którą zakłócają tylko owady i gekony (będzie super, o ile

nie panikujecie na widok robaków i jaszczurek). 



STOL ICA  WĘGIER  OCZAMI
AN I  MARGOSZCZYN
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BUDAPESZT.

Budapeszt jest miastem, które zachwyciło mnie już

od pierwszej wizyty; po kilku kolejnych

wiedziałam, że muszę tam zostać na dłużej. Jest

pełen kontrastów, z jednej strony ogromny, z

niekończącą się listą miejsc do odkrycia, a z drugiej

niezwykle przyjazny i wygodny do życia. Każda

dzielnica ma inny charakter, warto zajrzeć też do

tych, które nie mieszczą się na typowych

turystycznych mapach. Oto kilka moich ulubionych

miejsc.

Mogłabym spacerować po Budapeszcie bez końca!

Jedna z moich ulubionych tras prowadzi przez VI

dzielnicę (niezwykłe, ogromne kamienice dookoła

Kodály körönd, przepiękna aleja drzew na Benczúr

utca czy plac Hunyadi tér z halą targową).

Uwielbiałam zaglądać też do  XIII   dzielnicy,   gdzie  

znajdziemy   nieco   odmienną   od   reszty   miasta  

architekturę, przeplatające się secesję i bauhaus, do

tego mnóstwo kawiarni i małych sklepików, ze

wszystkim,   co  sobie   wymarzymy.   Miłym  

miejscem  na   przerwę   między   spacerami   jest

Károlyi-kert,   najstarszy   ogród   w   mieście,  

niewielki,   schowany   między   budynkami   V

dzielnicy.   W   ciepłych   miesiącach   przy   jego  

bramie   rozstawione   są   stoliki   pobliskiej

kawiarni, a gdy jest za zimno –  warto schować się w

barze Csendes tuż obok – na kawę, ciasto czy drinka

w szalonym surrealistycznym wnętrzu.

NA  SPACER

http://traveldiary.aniamargoszczyn.pl/


Kisüzem (1077, Kis Diófa utca 2), miejsce, do którego

mogłabym przychodzić codziennie. Kuchnia z

całego świata, każdego dnia inne przepyszne danie

w menu. Wieczorem robi się tam gwarno i warto

zająć miejsca wcześniej – chociażby na parapecie

jednego z wielkich okien, zamówić piwo albo fröccs

i jedną z pysznych kanapek. 
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NA  OB IAD
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DLA  RELAKSU

Sposobem   na   relaks   dla   każdego   budapeszteńczyka   są   oczywiście   łaźnie.   Te najpopularniejsze, w hotelu

Gellérta, zachwycają przepychem, ale dla kontrastu polecam też zajrzeć do niewielkiego Király fürdő (1027, Fő utca 84),

w tureckim stylu, z  surowymi ścianami i kopułą przez którą wpadają tylko cienkie strużki światła. Budapeszt jest też

świetnym miejscem dla fanów kina. Kameralne studyjne kina, albo też takie w zabytkowych wnętrzach, jedno

ciekawsze od drugiego. Wiele z nich nie tylko czaruje   swoim   wystrojem   i   repertuarem,   ale   funkcjonuje   też   jako

popularne   miejsca spotkań, kawiarnie i bary. Zrelaksowaną atmosferę i dobre drinki znajdziecie m.in. w kinie Toldi

 (Bajcsy-Zsilinszky   út   36-38),   a   jeśli   chcecie   obejrzeć   film   w   zachwycającej eleganckiej atmosferze – zajrzycie

koniecznie do Puskina (1053, Kossuth Lajos u. 18) albo Uránii ( 1088, Rákóczi út 21).

Rétes! Moje ulubione węgierskie słodkości, owocowe strudle. Znajdziecie je w każdej hali targowej,   ale   moim  

ulubionym   punktem   był   malutki  Házi rétesbolt w   XIII   dzielnicy (Pozsonyi út 15), gdzie świeżo przygotowane

strudle wyglądają tak pięknie, że chce się zjeść je wszystkie!

NA  DESER
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Jeśli wieczorem zabłądzicie w uliczkach Pesztu, każdy skieruje Was do jednego z ruin pubs w siódmej dzielnicy. I

słusznie! Nocami tętnią życiem i właściwie każdy do jakiego traficie gwarantuje świetną atmosferę i niedrogi alkohol.

Jeśli tymczasem znajdziecie się po drugiej stronie mostu, w Budzie, szukajcie neonu Bambi Presszó (1027, Frankel Leó

utca 2-4). Nie będzie tu gwarno, nie będzie tłumu studentów i turystów, będą za to Węgry zatrzymane w czasie.

Wystrój i atmosfera podobno nie zmieniły się ani trochę od lat 60-tych, zajrzyjcie koniecznie!

NA  WIECZÓR
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ŚLĄSK IE  MIASTO  OCZAMI
JUL I I  I  MAT ISA

Cztery kontynenty, dwadzieścia siedem krajów

i około osiemdziesięciu miast. Tyle miejsc

mieliśmy szczęście odwiedzić w ciągu naszej

wspólnej, siedmioletniej wędrówki po świecie.

Mieszkaliśmy przez kilka lat w Krakowie, parę

miesięcy w Lizbonie i okrągły rok w Nowym

Jorku. Obecnie uczymy się bawarskości w

pięknym Monachium. I wszędzie było miło,

fajnie, kolorowo. Każde z tych miejsc miało

charakterystyczne punkty, swój smak i zapach.

Ale każda kolejna podróż utwierdza nas w

przekonaniu, że nie ma to jak w domu.
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belekaj.eu

RYBNIK. 

O  MIEŚC IE  NIEZWYKŁYM .

Na co dzień piszemy po śląsku, więc pozwól Drogi

Czytelniku, że i tutaj kilka słówek wpleciemy.

Załapiesz co i jak. Chodź, poznasz mały fragment

naszego hajmatu.  Naszej małej ojczyzny.

Ludzie otwarci, życzliwi i pomocni. Ale i twardzi, jak

regionalne czorne złoto – węgiel, z którym Śląsk się

kojarzy i z którym mocno jest związany. Niemal w

każdej rodzinie był, jest lub będzie grubiorz.

Niemal w każdym rybnickim drzewie

genealogicznym, znajdzie się ktoś, kto zjeżdżał setki

metrów w głąb ziemi, aby tym, którzy zostali na

górze, było ciepło i aby wodę mogli podgrzać. Na

wodziōnka albo tyj.

http://www.belekaj.eu/pl/


niemogących się zdecydować, gdzie dziś wydać

swoje kieszonkowe, zanim linie 14 i 48 oddalą ich o

kilkanaście kilometrów od siebie. Spojrzelibyśmy z

bliska na największy rybnicki kościół, pomnik Jana

Pawła II przed nim i przebieglibyśmy między

strumieniami wody wypływającymi z nowej

fontanny.

Jednak żebyś poznał miasto, musielibyśmy razem

pobyć w miejscu dla rybniczan szczególnym. I tak

pojechalibyśmy ku źródle śląskiej energii –

dosłownie i w przenośni. Rybnicka elektrownia i

przylegający do niej zalew to miejsce turystycznie

nieoczywiste, ale my zawsze wracamy tam chętnie.

Znaleźlibyśmy czas na relaks, na książkę, na herbatę

z termicznego kubka. 
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To ludzie tworzą miasto. W tym naszym miejscu

ulubionym jest to nad wyraz widoczne. Rybnik to

doskonały przykład współczesnej śląskiej

miejscowości. Jest jak jego mieszkańcy. Ma

marzenia i plany, do spełnienia których dąży. Ma

swoje problemy. Nie pozostaje w tyle i nie

rozpamiętuje przeszłości, ale pozostaje wierny

wartościom, które od wieków stanowią na tej ziemi

swego rodzaju kodeks postępowania: dom, familijo,

Bóg, solidna praca.

Gdybyś miał tylko jeden dzień, który możesz z nami

spędzić, pewnie zaczęlibyśmy od domowego kafyju 

a następnie poszli na spacer w kierunku Bazyliki.

Minęlibyśmy kilka starszych pań szukających

doskonałych kawałków mięsa na popołudniowe

kotlety. Przeszlibyśmy obok kilku studentów

spieszących się na zajęcia i obok szkolnych par 
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Kolejnym przystankiem byłaby pizzeria. ‘Dares:

nudle i pizza’ to miejsce, o którym wielu mówi:

„jadam tam od dwudziestu lat; odkąd pierwszy raz

zabrał mnie na pizzę dziadek”. Z naszych ust

usłyszałbyś to samo, choć w ocenie brakuje nam

obiektywizmu. Ten lokal to nasz rodzinny biznes –

ręczymy za niego. Historia rozpoczęta przez

dziadka, kontynuowana przez syna i wnuka.

Tradycyjne przepisy, serce włożone w każdy posiłek,

dwadzieścia pięć lat historii i ta typowa swojskość.

Lokal miniaturowy, ale z duszą. Staromodny, lecz

niezawodny. 

Podwójnie najedzeni odwiedzilibyśmy rynek i

wychodzące z niego ulice. Rybnickie centrum. Plac

w środku miasta, z fontanną i ratuszem. Miejsce, w

którym przecinają się drogi tych, którzy muszą coś

załatwić. Bo załatwić można tu wszystko: zabawki

w „Kubusiu”, maszkety w „Jacku i Agatce”, koperty

w „Szkolaku”, książki w „Orbicie”. To tutaj nastąpił

paradoks postępu – lata temu dzieciaki ścigały się

elektrycznymi samochodzikami, a dziś ganiają

gołębie. To tu młodzież z kilkunastu różnych szkół

przecina swoje drogi krzycząc i ciągnąc kolegów za

rukzaki. To tutaj najprzyjemniej jest usiąść na

ławeczce i zwyczajnie pogapić się na ludzi.

Na odpoczynek aktywny, na rowerowe ścieżki i

żaglówki. Na mniej aktywne łowienie rekordowych

okazów ryb również. Poznałbyś oazę spokoju i centrum

życia w jednym.

W czasie wycieczki sporo byśmy zjedli. Miasta i kraje

można zwiedzać i fotografować, ale żeby prawdziwie

je zrozumieć, trzeba ich spróbować. W Rybniku

koniecznie wprosilibyśmy się na tradycyjny niedzielny

obiad. Modro kapusta, rolada i klyjzy z zołzōm

to absolutna podstawa śląskiego szczęścia. Deser w

postaci szpajzy to wyższy poziom radości.

Jednak tradycyjny domowy posiłek to oczywiście nie

wszystko. Dla wspaniałego jodła, ciepłej atmosfery i

interesujących ludzi, odwiedzilibyśmy dwa miejskie

lokale. Zupełnie różne od siebie, zarówno w kwestii

karty dań, jak i wystroju, jednak oba z duszą i

charakterem.

Pierwszym byłby lokal młody. Rybnicki sygnał, że

gastronomia w mieście nie odstaje od współczesnych

trendów. W ‘Burger Heaven’ znaleźlibyśmy wszystko,

czego młody człowiek szuka w obecnym świecie –

energię, towarzystwo, doskonały slow food, stylowy

wystrój i klimatyczny ogródek. W ścisłym centrum

miasta.
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Wieczorową porą nie zapraszalibyśmy na zajdel piwa w jednej z rybnickich knajp. Z sentymentu zabralibyśmy Cię

raczej na miejski stadion. Zobaczyłbyś, jak bardzo rybniczanie kochają sport. Sztuczne oświetlenie, lekki chłód, hałas i

charakterystyczny zapach w powietrzu. Może i żużel to sport niszowy, ale to tutaj mógłbyś dostrzec prawdziwą pasję

w oczach kibiców. Przyjrzeć się całym rodzinom ściskającym kciuki za ulubionych zawodników. A i wuszt

moglibyśmy przekąsić.

O Rybniku moglibyśmy rozmawiać godzinami. Przechadzać się po nim bez przerwy przez kilka kolejnych dni.

Wierzymy, że Ty mógłbyś zrobić to samo w swoim rodzinnym mieście. Wystarczy pamiętać, aby na te „nasze” miasta

spojrzeć nieco inaczej. Wtedy zwykłe staje się niezwykłe. I tylko wtedy kopalniany szyb jest budowlą piękniejszą niż

nowojorska Statua, a kopalniana hołda to widok wspanialszy od afrykańskiego Atlasu. Zobaczmy świat, ale nie

zapomnijmy przyjrzeć się naszym małym ojczyznom.



SŁÓW  K I LKA  NA  ZAKOŃCZEN IE

Leniwe spacery, dobre jedzenie, punkty,

z których można obserwować pędzące życie

miasta, to powody, dla których kocham

podróże. To przede wszystkim takie miejsca

dzisiaj mieliście okazję odwiedzić. Takie,

gdzie z turysty na chwilę stajesz się

integralną częścią miasta. Gdzie możesz

podglądać lokalsów i czerpać jak najwięcej

z wyjątkowego klimatu danego miejsca.

Mam nadzieję, że to była udana podróż.
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. . .  ALE  TYLKO  NA  DZ IS IAJ

KONIEC...

https://www.facebook.com/adreamerslife/

https://www.instagram.com/

angelika_adreamerslife/

kontakt@adreamerslife.pl

Informacji o kolejnych edycjach wypatrujcie

na: http://www.adreamerslife.pl/. 

http://www.adreamerslife.pl/
https://www.facebook.com/adreamerslife/
https://www.instagram.com/angelika_adreamerslife/

