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PODSUMOWANIE FINAŁU AKCJI #MISSjaświęta
21.12.2020 została oficjalnie zakończona a 
także podsumowana akcja charytatywna 
,,Zostań Świętym Mikołajem z Miss Polski’’ 
z udziałem Magdaleny Kasiborskiej- Miss 
Polski 2019.

Rezultaty akcji przekroczyły najśmielsze 
oczekiwania. Udało się zebrać ponad 
dwadzieścia kartonów pełnych żywności, 
zabawek, środków czystości. Dzięki tak 
ogromnej hojności darczyńców możliwe 
było obdarowanie osób potrzebujących. Za 
pomocą tych darów mogliśmy sprawić, że 
ten szczególny czas był dla osób 
obdarowywanych paczkami, jeszcze 
przyjemniejszy.

Wszyscy jesteśmy pod ogromnym wrażeniem 
zaangażowania w akcje i chcielibyśmy jeszcze raz 
wszystkim podziękować. Oby każdy z nas 
pamiętał, że zawsze warto pomagać, czasami 
wystarczy tak niewiele, aby wywołać uśmiech na 
czyjeś twarz, dlatego pomagajmy CAŁY ROK, nie 
tylko w święta.

Dziękujemy także Magdalenie Kasiborskiej i mamy 
nadzieję, że w niedalekiej przyszłości znów 
odwiedzi mury naszej szkoły i wspólnie 
zorganizujemy kolejne szczytne akcje.

red. Wiktoria Soballa
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W internetowym sklepiku Łódzkiej Organizacji 
Turystycznej znajduje się kilkadziesiąt przedmiotów.
Łódzka Organizacja Turystyczna wyszła naprzeciw 
potrzebom wszystkich, którzy chcieliby nabyć pamiątki 
z Łodzi, ale nie mają możliwości osobistego pojawienia 
się w Łódzkiej Informacji Turystycznej, 

Gastronomia jest jedną z branż, która boleśnie odczuwa skutki pandemii. Śląska Organizacja 
Turystyczna postanowiła wesprzeć restauratorów certyfikowanych w ramach projektu-szlaku 
„Śląskie Smaki” promującego tradycyjną kuchnię tego regionu.
Przygotowała książkę kucharską w formie filmików z przepisami na tradycyjne śląskie potrawy, w 
których występują certyfikowani restauratorzy. W przygotowaniu tej niezwykłej książki kulinarnej 
wzięło udział 11 restauracji (obecnie certyfikat ma 25 restauracji). W każdej z nich nakręcono po 
kilka filmów z przepisami. W efekcie, w ramach wideoksiążki dostępnych jest 40 filmów w polskiej 
wersji językowej, 40 filmów w angielskiej wersji językowej, także film promujący sam szlak. - 
Zainteresowanie sprawdzonymi przepisami na dania regionalne zawsze znacznie rosło w okresie 
świąteczno-noworocznym, więc ta Wideoksiążka Kucharska jest po prostu inną formą prezentacji 
przepisów. Jednocześnie staramy się przypomnieć o możliwości skorzystania z usług restauracji, 
w tym trudnym dla nich okresie – wyjaśnia Agnieszka Sikorska, dyrektor biura ŚOT.

Kulinarna wideoksiążka od 
Śląskiej Organizacji 
Turystycznej

Pamiątki z Łodzi do kupienia na Allegro

która pamiątki sprzedaje. Organizacja uruchomiła sklepik online na platformie Allegro, dzięki 
czemu gadżety związane z miastem można kupić przez internet.
W sklepiku nabyć można typowe pamiątki, ale i gadżety, przedmioty: książki, zabawki, odzież, które 
swoją stylistyką nawiązują do Łodzi i jej najbardziej charakterystycznych miejsc czy artefaktów. 
Za pośrednictwem platformy sprzedażowej turysta zakupi np. figurkę Misia Uszatka, czapki, 
szaliki, maseczki i T-shirty, także przewodniki po Łodzi, tematyczne karty do gry czy pocztówki.
Wszystkie produkty są też dostępne w sklepie stacjonarnym znajdującym się w siedzibie Łódzkiej 
Informacji Turystycznej przy ul. Piotrkowskiej 28 w Łodzi (czynny 7 dni w tygodniu).
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Golden Tulip Balice 
Kraków powita gości w 

2023 roku
W hotelu Metropolo by Golden Tulip w 
Krakowie Grzegorz Olchawski (CEO 3GO Sp 
z o.o. s.k.a) oraz Adam Konieczny (Louvre 
Hotels Group) podpisali porozumienie 
dotyczące zarządzania nowopowstającym 
hotelem zlokalizowanym w  bezpośrednim 
sąsiedztwie Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków-Balice. Czterogwiazdkowa inwestycja 
zaprojektowana z myślą o klientach biznesowych oraz branży eventowej powita pierwszych gości 
1 września 2023 roku jako Golden Tulip Balice Kraków. Jednym z głównych atutów hotelu Golden 
Tulip Balice Kraków będzie jego położenie. Nowoczesny budynek zostanie wzniesiony na działce 
oddalonej zaledwie 5 minut zarówno od lotniska Kraków-Balice, największego
międzynarodowego portu lotniczego w regionie, jak i od węzła autostrady A4 i obwodnicy Krakowa. 
Nowy hotel stanowić będzie atrakcyjną bazę wypadową podczas wizyt w Krakowie, zapewni 
nocleg w wysokim standardzie dla pasażerów linii lotniczych oraz wygodny punkt postojowy w 
trakcie podróży samochodowych.

Przewodnicy turystyczni szczególnie dotknięci zostali przez panującą epidemię. Nie mogli czekać 
bezczynnie na rozwój wypadków i wpadli na pomysł stworzenia projektu „Przewodnicy bez Granic”. 
Powstała strona internetowa przewodnicybezgranic.pl. To właśnie na niej, w jednym miejscu 
zgromadzone są kontakty do świetnych i sprawdzonych polskich przewodników z całego świata. 
Jest to także wciąż rosnąca skarbnica wiedzy zawierająca wyjątkowe podpowiedzi na udaną 
wyprawę, i tę realną i tę bez ruszania się z domu. Bo podróżować można na wiele sposobów.
Znaleźć tam można filmy i książki, po które warto sięgnąć przed wyjazdem lub w ramach 
wspomnień po powrocie. Muzykę doskonale wprowadzającą w klimat miejsc. Restauracje w których 
poczujemy prawdziwy smak odległych krajów. Aż wreszcie praktyczne wskazówki dotyczące 
noclegów. Takie aktualne informacje z pierwszej ręki to prawdziwy skarb dla każdego podróżnika. 
Stworzono również przewodnicki sklepik z produktami stworzonymi przez przewodników. To jest 
właśnie urzeczywistnienie alternatywnych sposobów wykonywani zawodu w wirtualnym świecie. 
Oferują m.in. wideo quizy, spacery online oraz naszą pierwszą wspólną publikację, czyli e-book 
kulinarny "W 80 potraw dookoła świata", który po miesiącu stał się bestsellerem. Od września ruszył 
z cyklem "Podróże bez granic", w którym co tydzień inny przewodnik odkrywa zakątek świata, w 
którym mieszka.

Przewodnicy bez granic
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3 najstarsze hotele świata. Przetrwały 
wojny, zarazy i rewolucje
Według Księgi Rekordów Guinnessa, 
najstarszy hotel na świecie zbudowano w 
705 r. Japonii . Nishiyama Onsen Keiunkan 
funkcjonuje do dziś i jest chętnie 
odwiedzany przez gości. Tradycyjny ryokan 
(hotel, gospoda) znajduje się w 
malowniczej dolinie otoczonej górami, w 
prefekturze Yamanashi. Ze względu na 
położenie tuż przy gorących źródłach, był 
niezwykle popularny wśród arystokracji, 
dowódców wojskowych oraz samurajów. 
Co ciekawe, od jego założenia 
właścicielami hotelu jest ciągle ta sama 
rodzina. 

Relaks w gorących źródłach od VIII w. 
Również w Japonii znajduje się drugi najstarszy 
hotel na świecie. Houshi Ryokan został otwarty w 
718 r., a od początku swojego istnienia 
większość jego właścicieli przyjmowała to samo 
imię. Obiekt mieści się w prefekturze Ishikawa i 
do dzisiaj jest popularny ze względu na gorące 
źródła, w których mogą odpoczywać goście.

To właśnie w Niemczech powstał najstarszy hotel 
w Europie. Zum Roten Bären otwarto w 1120 r. Jest 
starszy od Fryburga – miasta, w którym się 
znajduje. Piwnice hotelu zachowały pierwotną 
architekturę, choć w ciągu dziewięciu wieków 
został poddany wielu renowacjom. Liczne zmiany 
nie dziwią jednak, jeśli zna się historię ośrodka – 
budynek przetrwał plagę dżumy, reformację, dwie 
wojny światowe, zmiany ustrojowe, a nawet 
państwowe, ponieważ przez chwilę leżał w 
granicach Francji.

https://turystyka.wp.pl/najstarsze-hotele-swiata-przetrwaly-wojny-zarazy-i-rewolucje-6226597570508929a?c=96&src01=f1e45
https://turystyka.wp.pl/japonia-6047546933834369c
https://turystyka.wp.pl/francja-6048514101892225c
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Alternatywne pomysły na spędzenie ferii 
zimowych. Co robić i gdzie się wybrać?
By uniknąć monotonii i znudzenia, warto 
zagospodarować te 2 tygodnie w taki sposób, 
by czas był maksymalnie wypełniony 
możliwie największą liczbą atrakcji. Aktywne 
i ciekawe ferie w najbliższej okolicy są 
możliwe. Wystarczy, że zorganizujesz sobie 
harmonogram, zastanawiając się nad tym, co 
chcesz zobaczyć, gdzie się wybrać i w jaki 
sposób spędzić czas w swojej najbliższej 
okolicy. Pozwoli Ci to uniknąć luk, a 
jednocześnie będziesz mieć możliwość nieco 
lepszego poznania najbliższej okolicy, która z 
pewnością skrywa w sobie wiele niezwykłych 
tajemnic, które warto odkryć wspólnie z 
rodziną.

* Zimowy spacer po lesie doda mnóstwo siły i 
energii. Możemy podziwiać atrakcje 
przyrodnicze, czy chronione gatunki zwierząt. 
Spacer po lesie to cisza i spokój, niezwykle 
czyste powietrze i możliwość przebywania z 
dala od tłumów ludzi.

* Snowkiting to zimowa odmiana kitesurfingu, 
która rozwija się bardzo szybko i jest niezwykle 
atrakcyjna. Poruszamy się na nartach lub 
snowboardzie, rękoma sterujemy latawcem. Co 
ważne, nie musimy wyjeżdżać nad morze czy w 
góry, wystarczy nam ośnieżone pole niedaleko 
domu. Jest to doskonała zimowa alternatywa dla 
każdego kitesurfera. 
 

* Poznawanie klimatycznych miejscowości w 
najbliższej okolicy pozwoli nieco lepiej poznać 
historię tych miejsc. Urok tych miejsc 
niewątpliwie podkreśli zimowa sceneria. Jeśli 
Waszą pasją jest fotografia, to wizyta w 
takich miejscach powinna dostarczyć 
również wielu wrażeń w tym właśnie 
zakresie.
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Bienvenue en Autriche

Turystyka

Podczas zimowych wędrówek w Austrii słyszymy skrzypienie świeżego śniegu pod 
stopami i oddychamy najczystszym powietrzem. Przy zimowych szlakach nie brakuje 
zajazdów i schronisk, oferujących wędrowcom chwilę wypoczynku i pożywny posiłek. 
Przedstawimy wam teraz najbardziej atrakcyjne miejsca, dla których warto poświęcić 
trochę energii.
- Burgenland- miejsce te przyciąga poprzez posiadanie aż 7 Parków Narodowych, a w nich 
Parku Narodowego Jezioro Nezyderskie – Seewinkel. Fascynujący widok stanowią 
lodowe kry na Jeziorze Nezyderskim, które piętrzą się na metry w górę jak na morzach 
polarnych i zamarzają tworząc osobliwe kształty. O tym, że zimowa przyroda kryje w 
sobie wielkie niespodzianek, można się dowiedzieć podczas wycieczek po Parku 
Narodowym Jezioro Nezyderskie-Seewinkel. 
- Ziemia Salzburska - 50 km przecieranych szlaków wędrownych prowadzi zimą przez 
lasy wokół Filzmoos – ku zapierającym dech w piersiach widokom, na hale i do schronisk, 
do zajazdów i hoteli. Szczególne wrażenie robi 12-kilometrowy szlak wysokogórski, 
biegnący na poziomie ok. 1600 m n.p.m. przez górę Rossbrand. Do punktu wyjścia można 
wygodnie dotrzeć kolejką Papagenobahn. Jedna z najpiękniejszych dróg, obejmująca 
liczne punkty z malowniczym widokiem na Forstau, prowadzi przez las Auwald. Wspaniały 
spektakl przyrody towarzyszy wędrowcom przemierzającym romantyczny szlak o nazwie 
Bachweg. Przez góry regionu wypoczynkowego Wagrain-Kleinarl prowadzi ponad 20 km 
zimowych tras wędrownych. W regionie Jeziora Fuschlsee przecierane szlaki wędrowne 
znajdują się w Faistenau, Hof bei Salzburg i w Hintersee.

http://www.filzmoos.at/en/holiday-austria.html
http://www.wagrain-kleinarl.at/en/winter.html
http://fuschlsee.salzkammergut.at/en
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Hotelarstwo

Gastronomia

Hotel Regina w Wiedniu
Atrakcyjnie położony, przy samej gondoli Gaislachkogel, hotel oddalony jest zaledwie o około 
300 m od centrum miasteczka, w którym znajdują się liczne sklepy, puby oraz restauracje. 
Hotel jest urządzony z rozmachem i elegancją. Dogodne położenie oraz bardzo wysoki 
standard obiektu gwarantują pełen komfort pobytu. Goście (pełnopłatne osoby dorosłe) 
otrzymują w prezencie voucher do wykorzystania na kąpiel Kleopatry lub tradycyjną kąpiel w 
sianie oraz masaż pleców w hotelowej strefie wellness. Pokoje są stylowo urządzone pokoje, o 
powierzchni 27-32 m2, posiadają łazienkę z prysznicem lub wanną i WC, telefon, TV, radio, sejf, 
suszarkę do włosów, częściowo balkon. Możliwa jedna dostawka dla dziecka

Nie ma chyba słynniejszego kotleta na świecie od tego 
panierowanego i smażonego na smalcu cielęcego 
specjału z Wiednia. Jego popularność bije na głowę 
nawet sławę pierwowzoru, kotleta z Mediolanu, 
cotoletta alla milanese, którego wspomnienie miał 
ponoć przywieźć z podróży feldmarszałek Radetzky. 
To numer popisowy stolicy Austrii, ale równie chętnie 
jadany w Tyrolu i na całym świecie zresztą. Podaje się 
go z ziemniakami lub sałatką ziemniaczaną oraz 
kawałkiem cytryny. Za punkt honoru kucharz stawia 
sobie takie przygotowanie panierki, by w trakcie 
smażenia powstały na niej apetyczne purchle na miarę 
wzburzonych fal Dunaju. Szefowi kuchni z restauracji 
Alpenhaus – Mountain VIP Club naprawdę się to udało.

Apfelpunsch - mieszany napój 
alkoholowy, najczęściej aromatyczny 
(korzenny), przygotowywany naraz dla 
większej liczby osób i do rozlewania 
podawany w wazie. Jest też 
bezalkoholowa opcja dla osób 
niepełnoletnich. Gorący napój jest 
bardzo znany oraz bardzo często 
podawany podczas Jarmarków 
Bożonarodzeniowych w Austrii. Jest 
podawany w różnych smakach nie 
tylko jabłkowym, mamy również 
truskawkowy, pomarańczowy, czy 
cytrynowy.
                           red. Tomasz Wyleżałek

http://www.ischgl.com/en/more/information/ischgl-a-z/restaurant-alpenhaus_az76714


Wydanie IV/2020/2021 Bonjour ZSGH

WydanieIVI/2020/2021 przygotowane przez: Julia Frątczak 
2U1, Tomasz Wyleżałek 2UH; Wiktoria Soballa 2H1.
mgr Anna Halama, mgr Krzysztof Brol

Źródło:  waszaturystyka.pl; 
wiadomosciturystyczne.pl; 
turystyka.wp.pl; nocowanie.pl; podróże. 
onet.pl; 

Bonjour ZSGH" poszukuje 
kreatywnych redaktorów do 
tworzenia ambitnej gazety. 

Praca ta wymaga sporo pracy i 
zgranej załogi. Skontaktuj się z 

nami i dołącz do naszego 
zespołu!

redakcja.bonjour@zsgh.net.pl

Masz temat?
Napisz do nas!

redakcja.bonjour@zsgh.net.pl
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