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Dziękujemy!



Ostatnie 15 lat Exact Systems to czas ciągłego rozwoju! Nowe kraje, nowe kon-
tynenty, nowi wspaniali współpracownicy oraz niezliczone okazje do  podróżowania 
i  poznawania nowych miejsc. Podróże kształcą, pomagają nam poszerzać swoje 
 horyzonty. Rozwijają, uwrażliwiają, pomagają spojrzeć na codzienność z zupełnie 
 innej perspektywy. Uczą otwartości, tolerancji i ciekawości.

Ta niepohamowana ciekawość świata łączy wszystkich członków zespołu Exact 
Systems. Uwielbiamy podróżować: zwiedzać muzea, zamki, atrakcje turystyczne, sma-
kować lokalnej kuchni. Poznawać historie miejsc i ludzi, którzy tu żyją. Uwielbiamy 
planować wyjazdy: szukać, dowiadywać się więcej! Nie ma znaczenia czy  ruszamy do 
pulsującego gwarem Szanghaju czy położonego na granicy trzech krajów  europejskiego 
miasteczka Sittard – każde miejsce to dla nas szansa na nową przygodę!

Dziś chcemy zabrać Was w wyjątkową podróż: zapraszamy do bliższego poznania 
miast, które są dla nas szczególnie ważne, ponieważ swoje siedziby mają tam nasze 
spółki: Budapeszt, Bukareszt, Częstochowa, Genk, Görlitz, Izmir, Moskwa, O Porriño, 
Ostrawa, Quinta do Anjo, Sittard, Szanghaj, Telford, Żylina. Razem odwiedzimy ich 
zabytki oraz atrakcje i odkryjemy miejsca, których nie znajdziecie w przewodnikach, 
a zdecydowanie warto o nich wiedzieć! Polecimy Wam smaczne lokalne restauracje, 
zastanowimy się, gdzie zanocować i podzielimy się ciekawostkami, które warto znać! 

W każdym rozdziale znajdziecie 10 atrakcji wartych odwiedzenia w danej loka-
lizacji. Zadbaliśmy o polecenia od Mieszkańców, czyli osób które najlepiej wiedzą            
co zobaczyć w ich „małych ojczyznach”. Są też checklisty (w końcu zajmujemy się 
 kontrolą jakości na co dzień!), czyli listy pomysłów, które pomogą Wam ciekawie za-
planować czas. 

Mamy nadzieję, że przewodnik który właśnie trzymacie w rękach dostarczy Wam 
wspaniałych emocji i niezapomnianych przygód.

Bon voyage!



Genk
Belgia

C-Mine 
ośrodek innowacji i designu stworzony 

na terenie dawnej kopalni Winterslag



W 2000 roku Genk otrzymało prawa miejskie stając się najmłodszym belgij-
skim miastem. To jedno z najważniejszych przemysłowych miast Flandrii, 
 położone nad Kanałem Alberta, pomiędzy Antwerpią i Liège. Ogromną zale-
tą Genk jest różnorodna, wieloetniczna populacja imigrantów, którzy dzieląc 
się swoją kreatywnością i energią tworzą żywą tkankę miasta. W 1901 roku 
 zostały tu odkryte duże pokłady węgla kamiennego, co przyciągnęło wielu 
robotników, zarówno miejscowych jak i imigrantów. Stworzyło to społeczeń-
stwo, będące mozaiką różnych kultur i narodowości!

Skansen Bokrijk 
Masz ochotę na magiczną podróż w czasie? Naj-
większą atrakcją turystyczną Genk jest Bokrijk 
– skansen z budynkami z całej Flandrii, pocho-
dzącymi z czasów od XVII do XIX wieku, poka-
zujący życie belgijskiej wsi. Na obszarze 60 hek-
tarów zrekonstruowano tutaj nie tylko budynki, 
ale i całe wioski! Budowa skansenu rozpoczęła się 
w 1953 roku, a niespełna pięć lat później został on 
udostępniony dla zwiedzających. Razem z otacza-
jącymi go lasami, ogrodami, farmami i stawami 
zajmuje obszar aż 550 hektarów. W Bokrijk może-
my podziwiać przeszło 100 domów, kościół, wia-
trak; są to zabudowania z wschodniej i zachodniej 
Flandrii, regionu Campine, Brabancji i Limburgii. 
Podczas zwiedzania możemy spotkać aktorów 
odgrywających role rolników, ogrodników, kobiet 
wyplatających koszyki z wikliny, a także piekarzy. 
W jednym z zabudowań można kupić chleb wy-
piekany na terenie skansenu. Kilka lat temu do-
dano nową atrakcję: małe miasteczko z lat sześć-

dziesiątych XX wieku! Zanim przejdziesz przez 
bramę, pracownik skansenu wręczy ci paszport: 
właśnie otrzymałeś nową tożsamość, teraz jesteś 
postacią z lat sześćdziesiątych i w tym wcieleniu 
poznasz burzliwe lata sześćdziesiąte.
www.bokrijk.be

C-Mine 
Ośrodek innowacji i designu stworzony na terenie 
dawnej kopalni Winterslag. Cudowne połączenie 
najnowocześniejszej architektury i dziedzictwa 
przemysłowego! Warte zobaczenia są robiące wra-
żenie sklepienia i stara elektrownia. To inspirujące 
miejsce spotkań przedsiębiorców, artystów, studen-
tów i miłośników kultury. Koniecznie wybierz się 
także na interaktywne zwiedzanie: w podziemiach 
kopalni dowiesz się jak wyglądało tu kiedyś życie 
i praca. Ta pełna przygód wycieczka pozwoli Ci od-
kryć C-Mine wszystkimi zmysłami!
www.c-mine.be

Genk



Muzeum Emile Van Doren
Emile Van Doren był jednym z wielu artystów, 
którzy przybyli do Genk w XIX wieku, aby uwiecz-
nić magiczne światło otaczające wrzosowiska i las 
sosnowy Kempen. Ale Emile był jedynym, który 
postanowił tu pozostać, a miasto odwdzięczyło się 
nadając muzeum miejskiemu jego imię.  Muzeum 
mieści się w domu, w którym mieszkał artysta. Ko-
lekcja koncentruje się na dziełach sztuki przedsta-
wiających krajobraz Genk i okolic. Znajdziemy tu 
też czasowe wystawy współczesnych artystów.
www.emilevandorenmuseum.be

Cosmodrom
W Cosmodromie staniesz się uczestnikiem spekta-
klu o kosmosie. Brzęczące planety, płonące gwiaz-
dy... Wcielając się w rolę astronauty odwiedzisz 
stację kosmiczną, będziesz podróżować między 
gwiazdami w przeszłość, teraźniejszość i przy-
szłość. Będziesz mieć też okazję przyjrzeć się niebu 
za pomocą teleskopu o długości trzech metrów. 
Imponujące doświadczenie, bez względu na to, czy 
masz 5, 55, czy 105 lat!
www.kattevennen.be

Zamek Alden Biesen
Alden Biesen to okazała, renesansowa budowla, 
otoczona pięknymi ogrodami. Zamek powstał 
w miejscu dawnej, średniowiecznej, krzyżackiej 
warowni i pozostawał w rękach Zakonu aż do po-
czątku XIX wieku. Podczas zwiedzania dowiesz się 
wszystkiego o Zakonie Krzyżackim, jego rycerzach 
i kompleksie zamkowym. Odwiedzisz kościół, kor-
ty i kilka pokoi obecnego centrum konferencyjne-
go. Duże wrażenie robi odrestaurowany aparta-
ment Wielkiego Mistrza! Alden Biesen to także 
obowiązkowy punkt dla miłośników przyrody: 
wąskie ścieżki, sady, perfekcyjnie przycięte żywo-
płoty, bagna, lasy, wzgórza. Przyroda tutaj zapiera 
dech w piersiach!
www.alden-biesen.be

Thor Park 
Park technologiczno-przemysłowy został utwo-
rzony w byłej kopalni Waterschei. Mottem miejsca 
jest „wydobywanie energii dla przyszłości”. Siły 
tutaj łączą przedsiębiorcy, inwestorzy, odkrywcy, 
startupy, po to by tworzyć zrównoważone, innowa-
cyjne rozwiązania dla gospodarki i biznesu. Warto 

zajrzeć nie tylko dla pięknej industrialnej archi-
tektury, ale też by spędzić nieco czasu eksplorując 
tereny zielone wokół kompleksu!
www.thorpark.be

Tereny zielone / Centrum
Pomimo przemysłowego rodowodu, Genk nie bez 
powodu zwane jest „Zielonym Miastem”. Tereny 
zielone, parki i rezerwaty spotkasz tutaj niemal na 
każdym kroku! Słoneczne kafejki, tętniące życiem 
ulice, klimatyczne centra handlowe, cotygodniowy 
targ w czwartki ... Centrum Genk tętni energią. 
Ciekawym sposobem na zwiedzanie jest City Golf 
- wybierasz trasę, zabierasz kije i ruszasz na spotka-
nie wiedzy i przygodzie! W centrum zwróć uwagę 
na architekturę nowoczesnego budynku biblioteki 
publicznej, jest zachwycająca!
www.city-golf.be

Park Narodowy Hoge Kempen
Miłośnicy natury powinni wybrać się do Parku 
Narodowego Hoge Kempen. Spacerując po tamtej-
szych szlakach można podziwiać piękno otaczają-
cej przyrody: ponad 5700 ha lasów oraz wrzosowisk 
jest do dyspozycji fascynatów zieleni, piechurów, 
rowerzystów i entuzjastów jazdy na koniach.
www.nationaalparkhogekempen.be

Ogród dendrologiczny
W Bokrijk znajduje się ogród dendrologiczny, ar-
boretum. Zgromadzone tu okazy tworzą grupy 
o podobnych wymaganiach siedliskowych. Jest to 
idealne miejsce do obserwowania różnorodności 
biologicznej na wyciągnięcie ręki i co ważne – jest 
za darmo!
www.bokrijk.be

Zonnewijzerpark 
Zonnewijzerpark został otwarty w Parku Mole-
nvijverpark w 2000 roku. Imponująca kolekcja 
dwunastu zegarów słonecznych, w której znajduje 
się także pierwszy na świecie cyfrowy zegar sło-
neczny! Przy każdym eksponacie znajdziesz ta-
bliczkę informacyjną, dostępne są także broszury 
w dystrybutorze przy parkingu oraz w w biurze 
informacji turystycznej w ratuszu. Projekt Flemish 
Sundial Society łączy pomysłowość, nowoczesną 
technologię oraz artystyczny design i jest wart uwa-
gi również w pochmurne dni!
Europalaan 34, 3600 Genk



LOKALNE 
POLECENIA

Wiele barów jest otwartych całą noc 
jeśli atmosfera temu sprzyja! Znaczy 
to, że możesz w spokoju delektować się 
belgijskim piwem, bez szybkiego upija-
nia się w sztorc. 

Niki

Geebelen to ulubiona piekarnia miesz-
kańców. Oprócz świetnego wyboru 
świeżego pieczywa, można tam usiąść 
na kawę i kawałek Limburgse vlaai, 
ciastka z kremem waniliowym i gorą-
cymi malinami.

Bruno

Szukasz pomysłu na odkrywanie Lim-
burgii w oryginalny sposób? Wypożycz 
skuter Vespa i wyrusz w jedną z ory-
ginalnych tras przygotowanych przez 
 Vespadiscovery! 
www.vespadiscovery.com

Valentina

3 rady od mieszkańców

3 miejsca, gdzie warto zjeść
George and the Bear, 
Vennestraat 353, Genk, +32 (0) 89 21 40 01

To kawiarnia i sklep z winylami w jednym! A czy jest 
coś przyjemniejszego od mocnej kawy przy akompa-
niamencie dobrej muzyki?
www.georgeandthebear.com

Restaurant.U, 
Hoefstadstraat 23, Genk, +32 491 63 45 47

Ekologiczne warzywa, lokalne produkty mleczne 
i mięso wolne od okrucieństwa. Szef kuchni Jo  Lemmens 
serwuje nieskomplikowane, pełne smaku potrawy korzy-
stając z produktów o doskonałej jakości.
www.restaurant-u.be

Wonderbar, 
Winterslagstraat 41, Genk, +32 89 25 68 23

Bar koktajlowy w centrum, którego wystrój i koktajle 
inspirowane są „Alicją z Krainy Czarów”. Nasz ulubio-
ny wybór z karty? Orange is the new green czyli likier 
Grand Marnier z limonką i bazylią!
www.facebook.com/wonderbargenk

3 miejsca, gdzie warto nocować
M Hotel
Albert Remansstraat 1
www.differenthotels.com

Hotel Stiemerheide
Wiemesmeerstraat 105
www.stiemerheide.be

Green Hotel
Europalaan 68
www.greenhotel.be



Wyjazdowa checklista Exact Systems:

Wybierz się na wycieczkę z przewodnikiem po Thor Park.

Odnajdź dwunastu kamiennych ludzików w parku przy 
centrum technologicznym Thor.

Wybierz się na mecz KRC Genk.

Wybierz się na wycieczkę po C-Mine z rozszerzoną rzeczywistością.

Zrób piknik w Hoge Kempen.

Oglądaj gwiazdy w Kattevennen.

Spróbuj lokalnego jedzenia na Vennestraat.

Przejdź przez labirynt w C-Mine.

Odkryj okolicę na Vespie.

Skorzystaj z lekcji jeździectwa.

Wiatrak w Bokrijk



Absolutely Free Festival 
Lokalny festiwal muzyczny, który promuje działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. 
Wejściówka? Trzy zużyte baterie lub dotacja w wysokości 3 euro na organizację proeko-
logiczną.
www.kissmyaff.be

O Parade 
Dwugodzinne show obejmujące teatr uliczny, pokazy akrobatów, wspaniałe kostiumy, 
śpiew, taniec i muzykę. Majowe święto miasta, którego nie wolno przegapić!

Genk on Stage 
Trzydniowy festiwal, podczas którego na dziewięciu scenach swoje występy dają gwiazdy 
światowego formatu. 
www.genkonstage.be

WAŻNE WYDARZENIA

O Parade



Dzień dobry! / Dobry wieczór! Goedemorgen/Goedemiddag/Goede avond

Do widzenia Tot ziens!
Dziękuję Bedankt!

Proszę Aub!
Przepraszam Sorry!
Tak / Nie Ja/Nee
Jak się masz? Hoe gaat het?
Gdzie jest...? Waar is?
Jak trafić do...? Hoe geraak ik bij…?
Czy możesz mi pomóc? Kan u mij helpen?
Czy mówisz po angielsku? Spreekt u Engels?
Przepraszam, nie rozumiem. Sorry, ik versta u niet
Ile to kosztuje? Hoeveel kost dit?
Czy macie wolne pokoje? Heeft u nog kamers vrij?
Czy jest wolny stolik? Is deze tafel vrij?
Chciałabym/Chciałbym zamówić... Ik zou graag…bestellen.
Poproszę rachunek. Mag ik de rekening aub?
Danie było pyszne. Het was voortreffelijk!
Pięknie dziś wyglądasz! U ziet er fantastisch uit!
Miło mi Cię poznać! Aangename kennismaking!
Przyjemność po mojej stronie. Insgelijks!
To będzie dobry dzień! Het zal een fantastische dag worden!
Kocham Cię! Ik hou van jou!
Poproszę piwo! Een pintje aub!

SŁOWNICZEK

C-Mine



Na belgijskim rynku spółka istniała pod marką CRS od 1994r. Obecnie CRS 
został przekształcony na Exact Systems. Siedziba główna firmy znajduje się 
w Genk. Managerem Zarządzającym jest Alexandre Plaisant.

Exact Systems NV
Hoogstraat 69, 3600 Genk
tel. +32 89 32 21 65  I  e-mail: office@exactsystems.be

1. Smerfy zostały stworzone przez belgijskiego rysownika Peyo w 1958 roku.
2. Belgowie uważają się za wynalazców frytek.
3. Belgia ma najlepsza czekoladę na świecie, mającą ponad 300-letnią tradycję.
4. Przekraczając w Belgii prędkość o 30 km/h w obszarze zabudowanym można 

stracić prawo jazdy.
5. Belgia znajduje się na ostatnim stopniu podium, zaraz po Holandii i Japonii, 

pod względem największej liczby pojazdów na kilometr kwadratowy.
6. 11 obywateli Belgii otrzymało nagrodę Nobla.
7. Sylvain Arend, belgijski astronom, 3 lutego 1935 roku nazwał jedną z odkrytych 

planetoid – Wawel, na cześć polskiego, królewskiego zamku.
8. W Belgii, aż do 1977 roku prawo jazdy można było legalnie kupić bez zdawania 

egzaminów.
9. Belgowie wymyślili i zaprojektowali walutę Euro.
10. W Belgii znajduje się najdłuższa na świecie linia tramwajowa prowadząca od 

granicy z Francją do granicy z Holandią (około 68 km).

CZY WIESZ, ŻE...

O EXACT SYSTEMS

Bokrijk, 
ogród 
dendrologiczny



Szanghaj
Chiny

Perła Orientu



Miasto we wschodnich Chinach, przy ujściu rzeki 
Jangcy. Szanghaj jest naj: najludniejsze miasto Chin, 
największe chińskie centrum gospodarcze, najdłuż-
sza linia kolei magnetycznej, najwyższe wieżowce na 
świecie. To miejsce o ciekawej przeszłości i obiecującej 
przyszłości. Tutaj swoją siedzibę ma chiński oddział 
Exact Systems. Perła Dalekiego Wschodu, synonim 
współczesnych Chin, absolutnie wyjątkowe miejsce!

The Bund (外滩)
Znany jako Zhongshan Lu, jest sercem kolonial-
nego Szanghaju. To półtorakilometrowa prome-
nada na prawym brzegu rzeki Huangpu. Na jej 
zachodniej stronie piętrzą się budynki banków, 
hoteli, biur: prawdziwy kalejdoskop stylów: ba-
rok, renesans, klasycyzm, art déco. Na wschodniej 
stronie — Most Zakochanych, czyli wał przeciw-
powodziowy z którego można oglądać panoramę 
rzeki. Spacer tutaj połączony z podziwianiem 
starych budynków może z łatwością pochłonąć 
kilka przyjemnych godzin! W pobliżu The Bund 
znajdują się dwie główne ulice handlowe miasta: 
Nanjing Lu i Huaihai Lu. Nanjing Road to naj-
droższy deptak handlowy w mieście. Znajdziesz 
tam absolutnie wszystko!

Ogród Yu Yuan (豫园)
Ogród odpoczynku i wytchnienia - dziesiątki 
pawilonów, oczek wodnych, mostków, wodospa-
dów, kładek i kamieni przypominających górskie 
szczyty robi wrażenie! To też świetna odskocznia 
od gwaru miasta. Tuż obok ogrodu znajduje się 
Huxinging Teahouse. Ten uroczy budynek na 
wodzie, zbudowany w 1784 roku przez handlarzy 
bawełny, stał się herbaciarnią dopiero pod koniec 
XIX wieku. Wstąp tutaj na filiżankę tradycyjnego 
naparu!

Stare Miasto (上海老城厢)
Stare Miasto jest typowo chińskie. Chociaż mury 
miejskie zostały rozebrane na początku zeszłe-
go wieku, wciąż możesz wybrać się na spacer po 

Szanghaj



ścieżce, która wyznacza ich krąg. Znajdziesz tu 
wszystko, od tętniących życiem sklepików i restau-
racyjek, po wspaniałą starą architekturę z drewna 
i cegły. Stare Miasto jest także miejscem kultu ze 
Świątynią Boga Miasta przy ogrodzie Yu Yuan. 

Nowy Szanghaj
Na miejscu bagnisk i moczarów powstał „Nowy 
Szanghaj”, gdzie znajdują się najwyższe budynki 
Azji: Perła Orientu z charakterystyczną różową 
kopułą pośrodku, wieżowiec Jin Mao, Shanghai 
Trade Center i Shanghai Tower. Dzielnica Pu-
dong to trójwymiarowa reklama rozwijającej się 
gospodarki Szanghaju. Reklama równie skutecz-
na, co piękna!

Qibao (七宝镇)
Jedno z czterech, okolicznych „miast na wodzie”. 
Oddalone o 18 kilometrów od centrum, założo-
ne w X wieku miasto, pełne jest domów wznie-
sionych na palach. Miejsce to zwane jest miastem 
Siedmiu Skarbów. Co to za skarby? Budda, dzwon, 
pisma lotosu, święte drzewa, złoty kurczak, jade-
itowy topór i jadeitowe pałeczki. Legenda mówi 
też o ósmym skarbie, który został skradziony.

SWFC ( 上海环球金融中心)
Na 100. piętrze Szanghajskiego Światowego 
Centrum Finansowego (SWFC) znajduje się ta-
ras widokowy. Tutaj, z perspektywy chmur może-
my podziwiać panoramę miasta z niezliczonymi 
wieżowcami, siecią autostrad i skwerów zieleni.
www.swfc-shanghai.com

Centrum Planowania Miasta 
Wyjątkowe miejsce, dzięki któremu możemy po-
czuć klimat Szanghaju, poznać jego historię, ob-
serwować jak zmieniało się wraz z upływem lat 
i poznać jakie są jego plany na przyszłość. 

Ten budynek wypełniony pięknymi fotografiami, 
interaktywnymi wystawami oraz symulatorami 
jest pomysłem na kilkugodzinną rozrywkę dla 
młodszych i starszych!
www.supec.org

Muzeum Szanghajskie (上海博物馆)
Muzeum z kolekcją ponad 120 tysięcy unikato-
wych eksponatów, dokumentuje prawie 5 000 lat 
dziejów Chin: od okresu neolitu w Chinach do 
czasów panowania dynastii Qing. To historia ży-
cia ludzi zaklęta w porcelanie, rzeźbach, obrazach, 
kaligrafii, meblach, jadeicie i brązie.
www.shanghaimuseum.net 

Shanghai Ocean Aquarium 
(上海海洋水族馆)
Oceanarium przez entuzjastów jest oceniane jako 
jedno z najlepszych oceanariów na świecie!  Znaj-
duje się tutaj ponad 10 000 ryb reprezentujących 
ponad 300 gatunków, a także żółwie i inne mor-
skie stworzenia. Podwodne tunele pozwalają oglą-
dać morski świat z perspektywy jego mieszkańca. 
Nie śpiesz się, tu obowiązuje ruch tylko w jedną 
stronę!
www.sh-aquarium.com

Disneyland
Disneyland z największym, najwyższym i najbar-
dziej interaktywnym Zaczarowanym Zamkiem, 
najdłuższą trasą parady Disney’a oraz Tomor-
rowland, czyli częścią inspirowaną Gwiezdnymi 
Wojnami. Park podzielony jest na siedem czę-
ści: Tomorrowland, Fantasyland, Treasure Cove, 
Adventure Isle i Gardens of Imagination, Mickey 
Avenue i Disneytown. W nocy są tu organizowa-
ne pokazy fajerwerków i jest to jedyne miejsce 
w Szanghaju, gdzie będziecie mogli obejrzeć taką 
atrakcję.
www.shanghaidisneyresort.com

Szanghaj, 
to połączenie 

nowoczesności
 i ... tradycji



LOKALNE 
POLECENIA
3 miejsca, gdzie warto zjeść

Tortuga Treats 
Disneyland 

Pieczone nóżki indyka to przysmak w jednej z restaura-
cji w parku rozrywki Disneya. To pożądna porcja soczy-
stego mięsa, dlatego nieważne jak bardzo jesteś głodny, 
lepiej znajdź kompana, aby się nią podzielić.  

Nanxiang Steamed Bun Shop 
2/F, Huangpu Meishi, No.269 Wujiang Road

Nanxiang to dom tradycyjnej, chińskiej potrawy 
 Xiaolongbao czyli pierożków z wieprzowiną i bulionem. 
Doskonałe miejsce, by posmakować lokalnej kuchni!

597 Vegetarian 
Zhong Sheng Shi Jie Shopping Centre, 
5001 Dushi Road

Wyjątkowe miejsce serwujące chińskie potrawy, 
w  wegetariańskim wydaniu! Miła obsługa i smaczne je-
dzenie, szczególnie polecamy curry z tofu i ziemniakami!

3 miejsca, 
gdzie warto nocować

The Langham Shanghai Xintiandi
Madang 99, Huangpu
www.langhamhotels.com

Yun’s Paradise 
East FuXing 789, Huangpu 
www.yunsparadise.com

The St Regis Shanghai Jingan
West Beijing 1008, Jing’an,
www.marriott.com/hotels/travel/shaxr
-the-st-regis-shanghai-jingan

Chińskie pierożki

Disneyland



Zakupy w Chinach są narodowym sposobem spędzania wolnego cza-
su. W małych sklepach i na targowiskach należy się targować. Niektóre 
 wyprzedaże mogą wydawać się atrakcyjne, ale należy podchodzić do 
nich rozważnie i płacić jedynie ceny, które wydają się rozsądne. 
W dużych sklepach nie negocjuje się cen, ale można poprosić o zniżkę.

Tingting

Każdy cudzoziemiec musi mieć przy sobie paszport z ważną chińską 
wizą. Jest on niezbędny przy meldowaniu się w hotelu, przy zakupie 
biletów na wszystkie rodzaje środków komunikacji, a także przy wej-
ściu na lotniska i wymianie pieniędzy w banku. Przed udaniem się na 
wycieczkę do Chin zrób kserokopię pierwszej strony swojego paszportu 
oraz strony, na której znajduje się ważna wiza chińska i noś ją przy sobie 
w innym miejscu niż paszport.

Yuhang

Metro to najlepszy sposób, by poruszać się po Szanghaju. Wygodne 
i  tanie są taksówki. Zawsze miej przy sobie wizytówkę hotelu z  adresem 
i nazwą w języku chińskim, co pomoże kierowcy dowieźć Cię we 
właściwe miejsce. Raczej unikaj autobusów: są wyjątkowo zatłoczo-
ne i powolne z powodu natężenia ruchu, szczególnie w porannych 
i  wieczornych godzinach szczytu. 

Shiquan

Wyjazdowa checklista Exact Systems:

Przespaceruj się wieczorem po Bundzie.

Zobacz panoramę miasta z perspektywy chmur. 

Przywitaj nowy dzień z mieszkańcami Szanghaju ćwiczącymi Tai Chi na Bundzie.

Spróbuj bułeczek na parze baozi popitych gorącym mlekiem sojowym.

Wędruj wąskimi uliczkami dawnej Francuskiej Koncesji.

Medytuj w Świątyni Nefrytowego Buddy. 

Odwiedź jedno z „pływających miast”. 

Napij się zielonej herbaty w tradycyjnej chińskiej herbaciarni.

Idź na imprezę w M1nt Shanghai.

Ciesz się bryzą podczas rejsu po rzece Tianzifang.

3 rady od mieszkańców



Międzynarodowy Festiwal Sztuki w Szanghaju 
Organizowany od 1999 roku, cieszy się opinią najważniejszego festiwalu w kraju. Każ-
dego roku w październiku Szanghaj staje się platformą wymiany artystycznych doświad-
czeń: popisów tanecznych, teatralnych, elementów sztuki eksperymentalnej i wystaw 
dzieł sztuki z całego świata. 
www.artsbird.com

Święto Latarni Yuyuan
Chińskie Święto Latarni posiada historię sięgającą ponad dwóch tysięcy lat, a dzięki wie-
lu aktywnościom uważane jest za jedno z najbarwniejszych i najbardziej rozrywkowych 
chińskich świąt. Ulice klimatycznie przyozdobione lampionami, najczęściej w kolorze 
czerwonym, o najróżniejszych kształtach. Parady przebierańców i tańce, pokazy i kon-
certy. W tym dniu wszyscy Chińczycy zajadają się kulkami ryżowymi ze słodkim nadzie-
niem sezamowym, fasolowym, orzechowym, różanym lub innym. Święto Lampionów 
przebiega w prawdziwie radosnej atmosferze. 

Festiwal Kwitnącej Brzoskwini
Festiwal przypadający na przełom marca i kwietnia organizowany jest od 1991 roku.
Ogród Brzoskwiniowy Datuan, wioska kwitnącej brzoskwini Nanhui  i Ogrody Binhai są 
dobrym miejscem do podziwiania tych wyjątkowo pięknych drzew, a w okolicy Shanghai 
Taoyuan znajdziecie muzykę ludową i występy artystyczne. Odwiedzający mogą uczyć się 
tu łowić ryby z łodzi lub uprawiać pola. Organizowane są też wyścigi świń.

WAŻNE WYDARZENIA

Ogród Yu Yuan 



SŁOWNICZEK

Panorama z widokiem na Nowy Szanghaj i Perłę Orientu

Dzień dobry. 您好  /  Nín hǎo.

Do widzenia 再见  /  Zàijiàn
Dziękuję 谢谢  /  Xièxiè

Proszę 请  /  Qǐng
Przepraszam 抱歉  /  Bàoqiàn
Tak / Nie 是 / 不是      Shì  /  Bushi
Proszę mów wolniej. 请慢一点  /  Qǐng màn yīdiǎn
Jak się Pan/Pani nazywa? 请问，您叫什么名字？

Qǐngwèn, nín jiào shénme míngzì?
Jak dojadę do…? 到。。。怎么去  /  Dào... zěnme qù?
Czy może mi Pan/Pani pomóc? 可以帮助我？  /  Kěyǐ bāngzhù wǒ?
Czy mówisz po angielsku? 你会说英语吗？ /  Nǐ huì shuō yīngyǔ ma?
Nie rozumiem. 我不明白  /  Wǒ bù míngbái
Ile … kosztuje? 。。。多少钱？ /  ... duōshǎo qián?
Czy macie wolne pokoje? 有没有空的房间？

Yǒu méiyǒu kòng de fángjiān?
Dzień dobry, czy mogę prosić o menu? 您好，我可以看菜单吗？ 

Nín hǎo, wǒ kěyǐ kàn càidān ma?
Poproszę …/Nie chcę. 我要喝。。。/不要  

Wǒ yào hē... / Bùyào
Poproszę rachunek. 结账  /  Jiézhàng
Czy mógłbym dostać…? 可以给我。。。吗?  /  Kěyǐ gěi wǒ... ma?
Przyjemność po mojej stronie. 我很荣幸！

Wǒ hěn róngxìng!
Miło mi Cię poznać! 很高兴见到你！

Hěn gāoxìng jiàn dào nǐ!



Exact Systems China Limited operuje na rynku od roku 2016.
Managerem Zarządzającym jest Kun Nie. 

Exact Systems China Limited
Room 215, No.1019 North Nanquan Road,
Pudong District, Shanghai, PR China, 200122
tel. +86 21 3112 7782  I  e-mail: office@exactsystems.cn

1. Najważniejszym świętem w Chinach jest Chiński Nowy Rok lub Nowy Rok 
Księżycowy. Chińczycy wierzą, że każdy człowiek staje się o rok starszy po No-
wym Roku, a więc ten dzień jest dla każdego “urodzinami”.

2. Ponad 60 milionów Chińczyków prowadzi swoje blogi.
3. W Pekinie w 2010 roku utworzył się gigantyczny korek mający długość oko-

ło 95 km. Samochody stały w nim aż 11 dni. Spowodowany był…  robotami 
 drogowymi.

4. W Chinach praktycznie w ogóle nie jada się czekolady.
5. Po trzęsieniu ziemi w 2015 roku w Nepalu wysokość Mount Everestu 

 zmniejszyła się o 2,5 cm.
6. 20% nowych chińskich autobusów jest elektrycznych.
7. Mężowie czekający na swoje żony robiące zakupy w centrach handlowych, 

mogą skorzystać ze specjalnych stref z grami video.
8. Okulary przeciwsłoneczne wymyślone zostały w Chinach w XII wieku.
9. Dopiero pod koniec lat 70-tych Chiny zaczęli odwiedzać zagraniczni turyści.
10. W Chinach natrafić można na polskiego „malucha” – Fiata 126p. Na początku 

lat 80-tych był bardzo popularnym importowanym samochodem. 

CZY WIESZ, ŻE...

O EXACT SYSTEMS

Rzeźba 
z Ogrodu Yu Yuan  



Ostrawa
Czechy

Ratusz - Stary Rynek



Ostrawa! W tym przemysłowym mieście, położonym na 
granicy Śląska Cieszyńskiego, Śląska Opawskiego i Moraw, 
przy północnym wejściu do Bramy Morawskiej znajduje 
się czeski oddział Exact Systems! Ostrawa zyskała na zna-
czeniu ze względu na pokłady węgla, stając się ważnym 
ośrodkiem industrialnym. Kiedyś znana jako „Stalowe 
Serce” kraju, od czasu Aksamitnej Rewolucji zmienia swo-
je przemysłowe oblicze inwestując w atrakcje miejskie oraz 
w renowację zabytkowych obiektów. 

Witkowice
Historyczna dzielnica Witkowice (Vitkovice) zo-
stała wpisana na listę Europejskiego Dziedzictwa 
Kulturowego. Klimat unikalnego obszaru poprze-
mysłowego jest nie do opisania! Kiedyś działało 
tu sześć wielkich pieców, wydobywano węgiel, 
wyrabiano koks i żelazo. Dziś w tym „Stalowym 
Mieście” wędrują turyści: zaglądają do wnętrza 
pieca poznając proces wytopu surówki, podziwia-
ją okolicę z punktu widokowego umieszczonego 
na szczycie jednego z wielkich pieców, słuchają 
koncertów w sali widowiskowej umieszczonej we 
wnętrzu zbiornika na gaz z 1924 roku i zaznaja-
miają się ze światem techniki w centrach nauki 
przekształconych z pohutniczych budynków.
www.dolnivitkovice.cz

Muzeum Górnictwa
U podnóża Wzgórza Landek znajduje się Mu-
zeum Górnictwa, gdzie możliwe jest zwiedzanie 
wyjątkowych ekspozycji (włącznie ze zjazdem na 
dół kopalni) oraz spacery po ścieżkach dydak-
tycznych na terenie rezerwatu przyrody Landek 
Park. Ekspozycja ratownictwa górniczego zawie-
ra unikatową kolekcję sprzętu i opisuje rozwój tej 
dziedziny od 1883 roku do współczesności. 
www.landekpark.cz

Kopalnia Michał
Trasa zwiedzania Kopalni Michał (Důl Michal) 
umożliwia obejrzenie autentycznego wyposaże-
nia i wystroju szatni, łaźni górniczej, lampowni, 
nadszybia oraz pomostu prowadzącego do ma-
szynowni zawierającej oryginalne urządzenia 

Ostrawa



techniczne, które stanowią unikatowy zbiór elek-
trycznych maszyn wydobywczych i kompresorów 
z początkowego okresu elektryfikacji kopalń. 
Wszystkie urządzenia i maszyny zostały zachowa-
ne w miejscu ich dawnej eksploatacji w autentycz-
nym środowisku. 
www.dul-michal.cz

Stary Ratusz /
Muzeum Ostrawskie
W centrum Ostrawy, w otoczeniu malowniczych 
kamienic z XIX i XX wieku, znajduje się  Stary Ra-
tusz (Stará radnice). Stoi tu Dom Mikeska z 1902 
roku (obecnie Dom Książki), Muzeum Ostraw-
skie (Ostravské muzeum) z około 600 tysiącami 
przedmiotów w kolekcjach historycznych, arty-
stycznych, ludowych i archeologicznych. Warta 
odwiedzenia jest biblioteka muzealna ze zbiorem 
rzadkich egzemplarzy książek i starodruków.
www.ostrmuz.cz

Panorama Ostrawy
Aby podziwiać panoramę Ostrawy należy wybrać 
się na wieżę Nowego Ratusza, gdzie na 73 me-
trze znajduje się taras widokowy lub pójść ścież-
ką edukacyjną na sięgającą wysokości 315 m n. 
p.m. hałdę Ema (Halda Ema). Warto pamiętać, 
że hałda w środku ciągle się pali, a temperatura 
wewnątrz niej wynosi ponad 1000 °C!
710 00 Slezská Ostrava

Plac Masaryka
W Ostrawie możesz zrelaksować się przy pięknym 
placu Masaryka (Masarykovo náměstí), gdzie 
znajduje się wiele sklepów, restauracji i kawiarni. 
Jest tu również secesyjna kamienica  Mikeska na 
rogu ul. Pocztowej wybudowana w 1902 roku na 
potrzeby domu towarowego. Dziś prowadzona 
jest tu księgarnia Academia.

Park miniatur Miniuni
W centrum wystawowym Černá Louka znajduje 
się park miniatur Miniuni z modelami budynków 
głównych miast europejskich oraz wystawa moto-
cykli z lat 1920-1970. Regularnie są tu organizo-
wane lokalne wydarzenia: warsztaty, targi, pokazy 
i spotkania.
www.cerna-louka.cz

Muzeum Browarnictwa 
i Browar Ostravar
Czesi uwielbiają piwo! Muzeum Browarnictwa 
i Browar Ostravar (Pivovar Ostravar) zapoznają 
Cię z historią warzenia tego trunku, zobaczysz 
stare beczki, kufle, etykiety i sześćdziesięciolet-
ni szynkwas. Wycieczka do browaru założonego 
w XIX wieku to również uchylenie rąbka tajem-
nicy dzisiejszych, nowoczesnych linii produkcyj-
nych oraz degustacja lokalnego produktu.
www.ostravar.cz

DinoPark
Popularną atrakcją jest DinoPark, który odkry-
wa nieznany świat dinozaurów. Na powierzchni 
35 hektarów można znaleźć 30 rożnych scenerii 
z ponad 70 gatunkami mezozoicznych gadów. 
Dolicz do tego 12-metrowy aktywny wulkan, kino 
3D oraz pawilon z prawdziwymi artefaktami od 
proterozoiku i recepta na wspaniały dzień gotowa!
www.dinopark.eu

Rzeka Ostrawica
Wieczór w Ostrawie spędź na brzegu rzeki Ostra-
wicy (řeka Ostravice); jednym z ulubionych 
miejsc mieszkańców miasta. W tym zrewitali-
zowanym parku nie brak spacerowiczów, rowe-
rzystów, rolkarzy, a zimą amatorów narciarstwa 
biegowego. W otoczeniu zieleni można się tu zre-
laksować, popływać i spędzić miło czas z przyja-
ciółmi przy kuflu lokalnego, czeskiego piwa.

Nowy 
Ratusz



LOKALNE 
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Przed zwiedzaniem pobierz mapę 
z www.use-it-ostrava.cz (lub aplikację 
mobilną). To alternatywny, aktualny 
przewodnik stworzony przez „loker-
sów” dla podróżników. Są tu wyszcze-
gólnione wszystkie najmodniejsze 
i najciekawsze miejsca!

Denisa

W Ostrawie znajduje się wiele restau-
racji, w których można skosztować ty-
powej kuchni czeskiej, charakteryzują-
cej się takimi potrawami, jak pierożki, 
kiełbaski, sosy wieprzowe i śmietano-
we. Pieczeń wieprzowa z knedlami i ka-
pustą uważana jest za narodowe czeskie 
danie. Popularne są również gulasze 
i pierogi owocowe.

Petra

Jeśli chcesz się zabawić, musisz odwie-
dzić ulicę Stodolní, której reputacja już 
dawno przekroczyła granice Republiki 
Czeskiej. Znajduje się tu sześćdzie-
siąt klubów, barów i restauracji, gdzie 
świetnie spędzisz czas!

Markéta 

3 rady od mieszkańców

3 miejsca, gdzie warto zjeść
Bistro Boule za Ušima
Tyršova 31, +420 724 903 899

Znajdziesz tutaj wszystko od jajek po benedyktyńsku, 
frittaty, zadowalającego wyboru wegańskich opcji, po 
hamburgery i wspaniałe wersje lokalnych potraw. 
Plus modernistyczny wystój, który jest zachwycający!
www.bistroboulezausima.cz

Just Donut
Puchmajerova 1799/9

Zapomnij o diecie! W Just Donut spróbujesz pączków 
które zwalą Cię z nóg. Są pyszne, są piękne, są uzależ-
niające!
www.justdonut.cz

Kurnik Šopa
Pavlouskova 4457/25, +420 603923449

Kurnik to kameralne miejsce, gdzie serwowane są 
 lokalne piwa warzone w małych browarach. Znajdź 
swój ulubiony smak i ciesz się fajną atmosferą!
www.kurniksopahospoda.cz

3 miejsca, gdzie warto nocować

Retro hotel Garage 
Martinovská 3262/50
www.retrohotel.cz

Hotel Padre 
121 Ruska
www.hotelpadre.cz

STING Boutique Apartments 
náměstí Msgre.Šrámka 5
www.apartmanysting.cz



Wyjazdowa checklista Exact Systems:

Spróbuj smažený sýr!

Obejrzyj „Ziemia z lotu ptaka” w kinie w Dolnych Witkowicach.

Sfotografuj ptasi domek na ulicy Čecha.  

Znajdź swój ulubiony smak piwa Kurnik Šopa.

Obejrzyj mecz hokeja na Arenie Ostravar.

Wyskocz na drinka U Gustava.

Podziwiaj panoramę z punktu widokowego na Nowym Ratuszu.

Poznaj historię przemysłu wydobywczego w Muzeum Górnictwa.

Odkryj tajniki nauki w muzeum Svet Techniky. 

Spaceruj brzegiem Ostrawicy przy zachodzie słońca.

Wielki piec hutniczy na terenie Dolni Vitkovice



Colours of Ostrava 
To świetne doświadczenie i moc muzycznych wrażeń. Panuje tu przyjazna atmosfera, 
a organizacja jest na najwyższym poziomie.
www.colours.cz

Janáček May 
Międzynarodowy festiwal muzyczny poświęcony muzyce klasycznej. Odbywa się co roku 
w maju; muzyce klasycznej towarzyszą tu koncerty jazzowe, występy taneczne i recytacje. 

Letni Festiwal Szekspirowski
Najstarszy i największy festiwal w Europie prezentujący dzieła Williama Szekspira. Około 
150 spektakli odbywa się w sali widowiskowej na wolnym powietrzu, gromadząc co roku 
90-tysięczną widownię.
www.shakespeare.cz

WAŻNE WYDARZENIA

Katedra Boskiego Zbawiciela w Ostrawie

Kościół Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny w Ostrawie



Dzień dobry! / Dobry wieczór! Dobré ráno! / Dobré odpoledne! / 
Dobrý večer!

Do widzenia Nashledanou!
Dziękuję Děkuji!

Proszę Prosím!
Przepraszam Promiňte!
Tak / Nie Ano/Ne
Jak się masz? Jak se máte?
Gdzie jest...? Kde je …?
Jak trafić do...? Jak se dostanu do … ?
Czy możesz mi pomóc? Můžete mi pomoci?
Czy mówisz po angielsku? Mluvíte anglicky?
Przepraszam, nie rozumiem. Omlouvám se, nerozumím
Ile to kosztuje? Kolik to stojí?
Czy macie wolne pokoje? Máte k dispozici nějaké pokoje?
Czy jest wolny stolik? Je tento stůl volný?
Chciałabym/Chciałbym zamówić... Rád bych si objednal …
Poproszę rachunek. Mohu poprosit o účet.
Danie było pyszne. Jídlo bylo výtečné!
Pięknie dziś wyglądasz! Vypadáš skvěle!
Miło mi Cię poznać! Rád Vás poznávám!
Przyjemność po mojej stronie. Potěšení na mé straně!
To będzie dobry dzień! Dnes bude dobrý den!
Kocham Cię! Miluji tě!
Poproszę piwo! Jedno pivo, prosím!

SŁOWNICZEK

Panorama miasta



Exact Systems istnieje na czeskim rynku od 2007 roku. 
Radovan Meleš jest Managerem Zarządzającym. 

Exact Systems Czech Republic s.r.o.
Na Honech 832/16 720 00 Ostrava – Hrabová
tel. +420 553 034 361  I  e-mail: office@exactsystems.cz

1. Czesi obchodzą święto zakochanych dwa razy: 14 lutego oraz 1 maja.
2. W Czechach produkowanych jest ponad 200 różnych marek piwa.
3. Czechy to kraj zamków: znajduje się tam ich ponad 2000. 
4. Republika Czeska jest znana na całym świecie ze szkła i kryształów zdobionych 

ręcznie.
5. Skoda, duży europejski producent samochodów, pochodzi z Czech.
6. Specjałami czeskiej kuchni są dania mięsne: pieczone mięso wieprzowe z piero-

gami i kapustą, pieczona wołowina z pierogami parzonymi i kremowym sosem, 
pieczona kaczka z pierogami i kapustą czerwoną oraz naleśniki ziemniaczane.

7. Najpopularniejszym sportem w Republice Czeskiej jest hokej na lodzie.
8. W czeskich szkołach 5 to najniższa ocena, a 1 to najwyższa.
9. Květen po czesku to… maj.
10. Jožin z Bažin to piosenka o Józku z bagien, który jest ludożercą. Miejscowy 

wójt ogłasza nagrodę za zgładzenie potwora – swoją córkę i połowę Rolniczych 
Spółdzielni Produkcyjnych. Ludożerca zostaje zabity przez dzielnego Mládka 
opryskiem z samolotu, a potem sprzedany miejscowemu ZOO. 

CZY WIESZ, ŻE...

O EXACT SYSTEMS

Rynek 
Starego 
Miasta



O Porriño 
Hiszpania

Ratusz w Porrińo



O Porriño to gmina w hiszpańskiej Galicji, 
w prowincji Pontevedra. To przemysłowe  miasteczko 
w  „zielonej Hiszpanii” jest bardzo klimatyczne za 
sprawą wspaniałych ludzi, naturalnych krajobrazów 
i celtyckiej przeszłości. To tutaj znajduje się biuro 
 naszego hiszpańskiego oddziału! 

O Porriño 

Porriño
W zamkniętej dla ruchu samochodowej części 
Porriño znajdują się najpiękniejsze miejsca: nie-
wielki kościół ukryty za drzewami, imponujący 
gmach ratusza, którego wygląd przypomina za-
mek. Zgub się w tych uliczkach, zajrzyj do lokal-
nych kawiarni i barów, zachwyć łukami sklepień. 
Znajdziesz tu spokój i nabierzesz sił przed wypra-
wą do innych miast prowincji.

Santiago de Compostela
Główną atrakcją Galicji jest Santiago de Compo-
stela. Barokowe wieże katedry działają jak magnes 
na pielgrzymów i turystów. To tutaj znajduje się 
grobowiec św. Jakuba Apostoła. Do sanktuarium 
prowadzi szlak pielgrzymkowy wyłożony muszla-
mi – Camino de Santiago. W samym mieście 
znajdziemy zabytki będące świadectwem dawnej 
obecności Celtów oraz Rzymian na tych terenach. 
W jego sercu znajduje się wspaniały plac Plaza 
del Obradoiro oraz imponujący klasztor bene-

dyktyński Monsterio de San Martín Pinario. 
www.santiagodecompostela.org

Fiordy Rías Baixas
Na ponad tysiąc kilometrowym, zachodnim wy-
brzeżu Hiszpanii znajdują się wspaniałe fiordy 
Rías Baixas, które rozciągają się wzdłuż wybrzeży 
Galicji aż do granicy portugalskiej. To też dom 
światowej sławy wina; chłodny region nad Atlan-
tykiem stwarza doskonałe warunki dla win bia-
łych, rześkich, a równocześnie bogatych i pełnych. 

Przylądek Finisterre 
Przylądek jest najbardziej wysuniętym na zachód 
punktem Hiszpanii. Przed epoką odkrywców to 
miejsce było uważane za kraniec świata (stąd jego 
nazwa będąca połączeniem słów „finis” i „terre”). 
Finisterre znajduje się na Costa da Morte – Wy-
brzeżu Śmierci. Nazwa ta nawiązuje do licznych 
katastrof morskich, które miały tutaj miejsce 



na przestrzeni wieków; ich przyczyną były nie-
bezpieczne urwiska, częste sztormy, silne prądy 
i mgły. Finisterre to nie tylko cypel, ale i wioska 
rybacka, gdzie można obejrzeć wystawy sztuki, 
rękodzieła z koronki oraz delektować się prze-
pysznymi potrawami z owoców morza. 

Vigo 
Vigo jest największym i najbardziej zaludnionym 
miastem Galicji znajdującym się około 20 km od 
O Porriño. Tutaj barok łączy się z nowoczesno-
ścią! W Vigo zwiedzić można zbudowaną w 1665 
roku Twierdzę Castro, Katedrę Santa Maria de 
Vigo, rezydencję Pazo de Quiñones, w której 
mieści się kolekcja sztuki galicyjskiej oraz Casco 
Vello – miejską starówkę z mnóstwem brukowa-
nych uliczek przy których stoją barokowe kamie-
niczki. Znajdziesz tu Naturnova – nowoczesne 
muzeum poświęcone środowisku oraz Verbum 
– interaktywne muzeum zagadnień związanych z 
ludzką komunikacją. Okolice miasta słyną z prze-
pięknych plaż, a z miejscowego portu można do-
stać się na Wyspy Cíes. 
www.naturnova.afundacion.org | verbum.vigo.org 
 

Park Narodowy 
Atlantyckich Wysp Galicji
Na terenie archipelagu wysp Islas Cíes znajduje 
się Park Narodowy Atlantyckich Wysp Galicji 
(Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Gali-
cia). Przez starożytnych, zespół wysp zwany był 
Wyspami Bogów. Znajdziesz tu wyjątkowo pięk-
ne plaże z białym piaskiem, krystalicznie czystą, 
turkusową wodę, urokliwe zatoczki, ruchome pia-
ski, laurowe i sosnowo-eukaliptusowe lasy, ska-
liste klify, delfiny oraz liczne populacje ptactwa 
morskiego. Warto pamiętać, że wyspy mogą być 
odwiedzane przez ograniczoną liczbę osób, która 
wynosi 2200 dziennie.  
www.parquenacionalillasatlanticas.com 
 

Pontevedra
Miasto Pontevedra położone jest tuż nad brze-
giem oceanu, pięknie komponując się w krajobraz 
przybrzeżnych atlantyckich wysp. Swoją nazwę 
zawdzięcza staremu mostowi na  przepływającej 
przez miasto rzece Lerez. To wspaniałe galicyjskie 
miasto z wąskimi uliczkami, granitowymi krzyża-
mi, kamiennymi domami i piękną starówką. War-

to zajrzeć do Kościoła Pielgrzyma (Iglesia de la 
Peregrina) z fasadą postawioną na planie muszli 
oraz do Muzeum Prowincji (Museo Provincial), 
gdzie w 6 budynkach znajduje się ponad 16 tysię-
cy różnego rodzaju eksponatów, które związane 
są z historią i kulturą prowincji: obrazów, rzeźb, 
rysunków, monet, instrumentów i biżuterii. 
 

Miasteczko Tui
O kwadrans drogi od O Porriño znajduje się 
miasteczko Tui nad rzeką Miño, która stanowi 
naturalną granicę między Hiszpanią i Portugalią. 
Zarówno Tui (Hiszpania), jak i Valença do Minho 
(Portugalia) skrywają ciekawe zabytki i imponu-
jące krajobrazy. Nad rzeką rozciąga się zabytkowy, 
żelazny most, natomiast pobliska Góra Aloia była 
pierwszym miejscem w Galicji, które uznano za 
rezerwat przyrody i jest doskonałym punktem wi-
dokowym. 

Baiona 
Urocza, turystyczna miejscowość odkryta w 60 
roku przez Juliusza Cezara. Znajdziecie tu nie-
wielkie plaże, kolegiatę Santa Maria i pałac, który 
stał się luksusowym hotelem Parador. Największą 
atrakcją jest muzeum-replika słynnej karabeli La 
Pinta – jednej z trzech, które pod wodzą Krzyszto-
fa Kolumba wyruszyły by odkrywać świat. To wła-
śnie do Baiony 1 marca 1493 roku na pokładzie 
La Pinty dotarła wieść o odkryciu Ameryki. Naj-
lepiej podziwiać panoramę okolicy z olbrzymiego 
granitowego posągu Matki Bożej Skalnej (Virgen 
de la Roca) ze statkiem w dłoni dłuta Antonia Pa-
lacios. 
www.turismodebaiona.com 

Miasteczko Marín 
Gratka zarówno dla miłośników pięknych krajo-
brazów, jak i wielbicieli zwiedzania zabytkowych 
budowli. Położenie geograficzne stanowi jeden 
z największych atutów miasta, które promuje się 
hasłem „Marín – morze i góry o krok”. W miejsco-
wości znajdziemy ślady kultury celtyckiej i czasów 
rzymskich, a odkrywanie ich jest nie lada atrakcją 
dla wszystkich pasjonatów archeologii i historii. 
Marín jest jednym z największych portów Hiszpa-
nii, dlatego znajdziemy tu najlepszej jakości ryby 
i owoce morza na świecie. Do kolacji obowiązko-
wo zamów lampkę lokalnego wina Abarino!



LOKALNE 
POLECENIA
3 miejsca, gdzie warto zjeść
Casa Vella 
Rua Pescaderia 1 Bajo Drcha, 36202 Vigo 
+34 986 43 31 21 

Klasyczną potrawą galicyjską jest aromatycznie przy-
rządzona pimentonem ośmiornica pulpo a la gallega. 
Tego specjału warto spróbować w Casa Vella. 
Koniecznie z lampką lokalnego wina! 
www.restaurantecasavellavigo.com
  
Badiana Tapas 
Plaza de la Lena, Pontevedra 
 +34 886 16 10 65 

Klasyczne hiszpańskie tapasy z nowoczesnym  twistem. 
Szczególnie warte uwagi są sery. Pyszne jedzenie, 
uprzejma obsługa i szeroki wybór, sprawiają że jest to 
idealne miejsce na wieczorne spotkanie z  przyjaciółmi. 
www.badianatapas.com

Restaurante Rocamar 
Lugar Baredo S/n, Baiona 
 +34 986 35 73 23 

Galicję nazywa się „zieloną Hiszpanią”, często słyszy 
się też określenie Costa de Mariscos - „wybrzeże owo-
ców morza”, bo ten region Hiszpanii, oferuje najlepsze 
i najbogatsze w smaku owoce. Po nie warto wybrać 
się do Restaurante Rocamar w Baionie, największym 
porcie Galicji! 

3 miejsca, 
gdzie warto nocować

NH Collection Vigo, 
Avenida Garcia Barbon 17-19, Vigo 
+34 986 43 36 43 
www.nh-hotels.com 
 
Hotel Occidental Vigo, 
Via Norte 10, 36204 Vigo
+ 34 986431666 
www.barcelo.com 

Balneario de Mondariz, 
Avenida Enrique Peinador S/N, 
36890 Pontevedra 
+34 986 656 156 
www.balneariomondariz.es 

Kościół z muszli Toxa

Ośmiorniczki po galicyjsku

La Toja 
fasada kościoła Toxa



Folklor Galicji jest wyjątkowy: pełen celtyckich przesądów, tajemniczych 
druidów, czarownic, nimf oraz demonów. Jego elementy znajdziemy 
w lokalnych festiwalach, takich jak karnawał Entroido. Galicja jest też 
 największym ośrodkiem rybołówstwa w Hiszpanii, a owoce morza i ryby 
to podstawa naszej kuchni. Najlepsze i najświeższe przysmaki znajdziesz 
na lokalnych halach targowych. 

Saul

Bezchmurne niebo oraz intensywne, hiszpańskie słońce nie rozpiesz-
cza nas na codzień. Bliskość Atlantyku sprawia, że powietrze jest wil-
gotne i rześkie, więc szykując się na wyjazd do Galicji, sprawdź pogodę 
i być może… zabierz kalosze i parasol! Brak śródziemnomorskiej pogody 
 rekompensują natomiast bajkowe krajobrazy. Nadatlantyckie wzgórza, 
 kamienne miasteczka, rustykalne mosty, skaliste urwiska skąpane we 
mgle, gąszcze drzew eukaliptusowych zapierają dech.

Jorge

Muszle vieira są symbolem pielgrzymki do Santiago de Compostela. 
Nosi je na plecach większość osób podążających do grobu św. Jakuba, 
a  kościółek na wyspie La Toja koło Pontevedry jest cały pokryty muszlami 
vieira, co ma chronić go przed wilgocią oceanu. 

Natalia

3 rady od mieszkańców

Wyjazdowa checklista Exact Systems:

Odwiedź fabrykę mydła na wyspie La Toja koło Pontevedry. 

Wyrusz z aparatem do Tui i uchwyć zachwycające krajobrazy. 

Spróbuj ośmiornicy po galicyjsku i chipirones. 

Wznieś toast owocowym winem Sangria Don Simon. 

Przygotuj własnoręcznie kolację z ryby kupionej na lokalnym targu. 

Wybierz się na opalanie na najpiękniejszej plaży świata Playe de Rodas. 

Pomódl się lub medytuj w Santiago de Compostela. 

Zwiedź jedną z galicyjskich winiarni. 

Spędź popołudnie w Parku Monte Castro w Vigo. 

Wybierz się na ryby w Galicji. 



Karnawał w Xinzo
Karnawał w położonym nieopodal Xinzo trwa aż 5 weekendów. To święto radości! Charak-
terystyczne są tu przebrania Pantallas: biała koszula i spodnie przewiązane dzwoneczkami, 
czerwona peleryna. Przebierańcy w dłoniach trzymają suche napompowane żołądki krowie, 
którymi torują sobie drogę między uczestnikami karnawału, uderzając jeden o drugi. Karna-
wał – uznany przez Fiestas de Interés Turístico Nacional – jest wydarzeniem turystycznym 
o randze krajowej.
www.xinzodelimia.gal 

Noc Świętojańska
Noite de San Xoán czy Noite da Queima są popularne w całej Galicji. Obchodzone jako powi-
tanie letniego przesilenia, od czasów celtyckich są okazją do świętowania i łączenia tradycyj-
nych rytuałów z żywiołową zabawą. Ogniska rozpalane są o północy jako znak nadejścia lata, 
a rodziny spędzają wspólnie czas na pikniku, oglądając sztuczne ognie. Jest to jedno z najważ-
niejszych świąt w hiszpańskim kalendarzu! 

Festiwal Feira Franca 
Festiwal odbywa się w pierwszy weekend września w Pontevedra i jest obchodzony dla 
 upamiętnienia wzrostu znaczenia miasta w XV i XVI wieku. Na głównym placu stawiany jest 
wielki targ ze straganami, stołami i pysznym jedzeniem, a mieszkańcy przebierają się w stro-
je z epoki. Odbywają się pokazy artystyczne oraz degustacje. Festiwal odbywa się regularnie           
od 2000 roku. 
www.feirafranca.pontevedra.gal 

WAŻNE WYDARZENIA

Santiago de Compostela



Dzień dobry! / Dobry wieczór! Buenos días! / ¡Buenas tardes! / ¡Buena 
noches

Do widzenia ¡Adiós! 
Dziękuję ¡Gracias! 

Proszę ¡Por favor! 
Przepraszam ¡Perdóneme! 
Tak / Nie Si / no 
Jak się masz? ¿Cómo estás? 
Gdzie jest...? Dónde está ... ? 
Jak trafić do...? Como puedo llegar a... ?
Czy możesz mi pomóc? ¿Me puedes ayudar? 
Czy mówisz po angielsku? ¿Habla usted Inglés? 
Przepraszam, nie rozumiem. Lo siento, no entiendo 
Ile to kosztuje? ¿Cuánto cuesta este? 
Czy macie wolne pokoje? ¿Tienes habitaciones disponibles? 
Czy jest wolny stolik? ¿Es esta mesa libre? 
Chciałabym/Chciałbym zamówić... Me gustaría ordenar ... 
Poproszę rachunek. ¿Puede traerme la cuenta por favor? 
Danie było pyszne. ¡La comida era deliciosa! 
Pięknie dziś wyglądasz! ¡Te ves increíble! 
Miło mi Cię poznać! Encantada de conocerte! 
Przyjemność po mojej stronie. ¡El gusto es mio! 
To będzie dobry dzień! ¡Va a ser un buen día! 
Kocham Cię! ¡Te amo! 
Poproszę piwo! ¡Un vaso de cerveza, por favor! 

SŁOWNICZEK

Karnawał w Xinzo Playa de Rodas



Firma działa od 2010 roku i jest dostawcą rozwiązań outsourcingowych, z zakre-
su kontroli jakości i selekcji komponentów. José Costa jest Managerem Zarzą-
dzającym. 

Exact Systems SL
Poligono Industrial de Las Gandaras no8 
36400 O Porrino Pontevedra 
tel. +34 698 144 037  I  e-mail: office@exacstsystems.es 

1. Jedną z głównych gałęzi przemysłu O Porriño jest produkcja granitu, który jest 
znany na całym świecie jako Rosa Porriño. 

2. Mieszkańcy Galicji spokrewnieni są z Portugalczykami i posługują się językiem 
galicyjskim (gallego). 

3. Istnieją aż trzy Galicje w Europie: w Hiszpanii, w Polsce i w Turcji. 
4. Sieć sklepów odzieżowych ZARA powstała w hiszpańskiej Galicji, w miejsco-

wości La Coruña. 
5. Na terenie archipelagu wysp Islas Cíes znajduje się Park Narodowy Atlantyc-

kich Wysp Galicji. W 2007 roku brytyjski dziennik The Guardian uznał leżącą 
tam plażę Rodas za “najlepszą plażę świata”. 

6. Hiszpanie mają 2-członowe nazwiska. Pierwszy człon odnosi się do pierwszego 
nazwiska ojca, a drugi człon do rodowego nazwiska matki. 

7. Gra na loterii jest narodowym hobby Hiszpanów. 
8. Hiszpański hymn nie ma słów. 
9. Hiszpanie sprowadzili do Europy ziemniaki, tytoń, pomidory, kakao, kukurydzę. 
10. Królestwo Hiszpanii jest jedną z 12 monarchii w Europie. 

CZY WIESZ, ŻE...

O EXACT SYSTEMS

Ujście rzeki Vigo



Sittard
Holandia

Kościół św. Michała



Sittard jest jednym z najstarszych miast w Holandii 
i ma za sobą bogatą historię: prawa miejskie nadano mu 
w 1243 roku, a w 1400 roku stało się częścią Księstwa 
Jülich. W  latach 1798-1814 należało do cesarskiej Francji, 
by w 1815 roku stać się ostatnim miastem „dodanym” do 
nowego Królestwa Niderlandów. Tutaj znajduje się holen-
derska siedziba Exact Systems. W Sittard-Geleen zawsze 
możesz liczyć na ciepłe powitanie: to miejsce o bogatej 
 tradycji, zamieszkane przez wyjątkowych ludzi. Nieza-
leżnie od tego, czy wolisz historyczne centrum  tętniącego 
życiem miasta, czy preferujesz idylliczne przedmieścia 
skąpane w zieleni, w Sittard znajdziesz wszystko, czego 
szukasz!

Historyczne centrum miasta 
Jest małe, ale znajdują się tu liczne zabytki archi-
tektury, w tym kilka starych kościołów (św. Pio-
tra, św. Michała, bazylika Najświętszej Maryi 
Panny), klasztorów i domów z muru pruskiego. 
W 1972 roku centrum miasta zostało oficjalnie 
uznane za chroniony pomnik narodowy. W zimo-
wych miesiącach w centrum Sittard organizowane 
są piesze wycieczki przy blasku latarni, podczas 
których usłyszysz mrożące krew w żyłach historie, 
opowieści ludowe i regionalne legendy. Polecamy!

Ogród Miejski 
Powstał w 1993 roku w dawnych ogrodach klasz-
toru i szkoły z internatem Sióstr Urszulanek. 
Oprócz cmentarza, w ogrodzie znajduje się także 
pomnik pomordowanych Żydów z Sittard i re-
gionu do którego prowadzi aleja grusz. Tutaj znaj-
duje się także część kanału miejskiego, kilka łóżek 
różanych i plac zabaw. To miejsce pełne tajemnic, 
doskonałe dla spacerowiczów!

Sittard



Park Zamku Born 
Niewielkie zoo położone w centrum Born, nie-
opodal Sittard. Park został zbudowany w ogro-
dach wokół ruin Zamku Born strawionego przez 
pożar w 1930 roku. W zoo znajdują się głównie 
ssaki: sarny, szopy, rysie i lisy polarne; ptaki dra-
pieżne: sowy, myszołowy, sępy oraz ptaki wodne: 
od flamingów po łabędzie. Tutaj łabędzie, gęsi 
i kaczki pływają leniwie w kanałach, a alpaki zbli-
żają się, aby sprawdzić co się dzieje. Możesz też do 
woli karmić urocze kozy i mięciutkie owce! 
www.kasteelparkborn.nl

Rowery
Tylko w Sittard możesz odwiedzić trzy kraje w je-
den dzień na… rowerze! Maasmechelen w Bel-
gii i niemieckie miasteczka Selfkant, Waldfeucht 
i Gangelt leżą bardzo blisko. Międzygraniczny 
system oznakowania tras rowerowych będzie Cię 
prowadzić!

De Biesenhof 
Klasyczne gospodarstwo rolne z rozległym dzie-
dzińcem otoczone pięknym terenem spacerowym 
wzdłuż Geleenbeek. Najwcześniejsze istniejące 
dokumenty odnoszące się do De Biesenhof po-
chodzą z 1259 roku! Pod koniec 2004 roku po-
siadłość została odrestaurowana i przekształcona 
w restaurację, która jest idealnym miejscem do za-
trzymania się po długiej wędrówce lub wycieczce 
rowerowej.
www.biesenhof.nl

Muzeum Het Domein 
Muzeum mieści się w przebudowanym, XIX
-wiecznym budynku szkoły w centrum miasta. 
Ekspozycja Historii i Archeologii prezentuje 
zbiory z zakresu dziejów regionu, historii kultury 
i archeologii. Dział Sztuki Współczesnej koncen-
truje się głównie na międzynarodowej awangar-
dzie, która łączy podejście antropologiczne i ar-
tystyczno-historyczne w globalnej perspektywie. 
www.dedomijnen.nl 

Młyn wodny Stadbroekermolen
Na skraju miasta znajduje się zabytkowy młyn 
wodny Stadbroekermolen. W 1990 został przy-
wrócony do dawnej świetności, odrestaurowa-
ne zostały także mechanizmy napędzane wodą. 

Dziś jest to wyjątkowe miejsce imprez i spotkań. 
W niedziele można zajrzeć do środka i zjeść pysz-
ny kawałek vlaai – słodkiej tarty, która jest przy-
smakiem Limburgii.
www.stadbroekermolen.nl

Kaplica Świętej Róży
W 1668 roku cały region ogarnęła epidemia czer-
wonki. Mieszkańcy modlili się do Świętej Róży 
o uzdrowienie, a także obwołali ją patronką mia-
sta. Sittard jest pierwszym miejscem na świecie, 
które nadaje jej ten zaszczyt! W 1675 roku wybu-
dowano na wzgórzu Kolleberg kaplicę jej imienia, 
gdzie po dziś dzień odbywa się coroczna procesja. 
Kapliczka została wzniesiona na rozdrożu, dzięki 
czemu można do niej dotrzeć z czterech różnych 
kierunków. 
www.sintrosasittard.nl

Kaplica Świętej Róży



LOKALNE 
POLECENIA

Wspólnie z miastem Geleen i kilkoma 
mniejszymi miejscowościami,  Sittard 
tworzy kompleks miejski o nazwie 
 Sittard-Geleen. Polecam wizytę 
w pobliskim parku rozrywki Steiner-
bos, gdzie można pływać łódkami, 
świetnie  bawić się na ogromnym placu 
zabaw lub  relaksować w basenie.

Peter

            Chcesz spędzić czas aktywnie? 
I-Vy Climbing to największe i najbar-
dziej wszechstronne centrum wspi-
naczkowe w Euroregionie. Dzięki 
ścianie wspinaczkowej o powierzchni 
1400 metrów kwadratowych i szerokiej 
gamie opcji treningowych centrum ofe-
ruje ciągłe wyzwania dla wszystkich: od 
początkujących po zawodowych wspi-
naczy. Warto spróbować swoich sił!

Peter

Jesteś kinomanem? Super! W Sittard-
Geleen mieści się największy kompleks 
kinowy w południowej Limburgii. 
Osiem dużych sal, w których  codziennie 
wyświetlane są najnowsze filmy.

Niki

3 rady od mieszkańców

3 miejsca, gdzie warto zjeść

Café de Buren
Markt 28, +31 46 451 5904

Aromatyczna kawa, przyjemna atmosfera, a wieczorem 
dobra zabawa przy wyszukanych drinkach. 
Café de Buren to miejsce na wypad z przyjaciółmi.
www.cafedeburen.com

Pretzels
Putstraat 37, +31 46 451 5352

Jeśli planujesz spróbować lokalnej kuchni, to tylko 
w Pretzels. W ofercie lokalu jest olbrzymi wybór whisky, 
w większości w bardzo przyzwoitych cenach!
www.pretzels.nl

Luna
Markt 39, +31 46 411 1099

Luna jest jednym z najbardziej popularnych miejsc nie 
bez powodu: obsługa jest przyjazna, jedzenie dobre, 
a ceny atrakcyjne. W ofercie dania kuchni europejskiej 
i śródziemnomorskiej.
www.lunaetenendrinken.nl

3 miejsca, gdzie warto nocować

Jean-Paul & Jolanda Hameleers
Markt 22, +31 (0)46 451 81 51
www.delimbourgsittard.nl
 
Hotel Merici
Oude Markt 25, +31 (0)46 400 9002 
www.hotelmerici.nl
 
Kasteel Doenrade
Limpensweg 20 6439 BE Doenrade, 
+31 (0)46 4424141 
www.kasteeldoenrade.nl



Wyjazdowa checklista Exact Systems:

Zostaw różę w Kaplicy Świętej Róży.

Rozegraj rundę kręgli w kręgielni Stardust.

Nakarm owce w Parku Zamku Born.

Wybierz się na wycieczkę rowerową między trzema krajami.

Obejrzyj jedną z czasowych wystaw w muzeum Het Domein.

Uwolnij się z escape roomu Mystery House.

Dowiedz się więcej o drzewach w Stadspark Sittard.

Zjedz kolację w Stadbroekermolen.

Obejrzyj film na dużym ekranie w Foroxity.

Odwiedź wszystkie klimatyczne kościółki w centrum.

Wiatraki przy polu tulipanów - symbol Holandii



Pinkpop 
Pinkpop znalazł się Księdze Rekordów Guinnessa jako najdłużej trwający festiwal open
-air w historii. Corocznie odwiedza go około 60 000 osób, by posłuchać swoich ulubio-
nych wykonawców. Na scenie Pinkpop (do 2018 roku) wystąpiło 831 artystów, m.in. 
 Metallica, Alanis Morissette, Arctic Monkeys, Coldplay czy Justin Bieber.
www.pinkpop.nl

Sint Rosa Festival 
Czas, kiedy centrum Sittard zmienia się w krainę magicznych sztuczek, cyrkowych 
 pokazów, pysznego jedzenia i muzyki na żywo. Wydarzenie ma charakter familijny.
www.sintrosa.nl

Cine/Fest Sittard 
Inicjatywa rozpoczęta w 2017 roku. Dwudniowy festiwal filmowy podczas którego 
 wyświetlane są najlepsze filmy oraz prowadzone warsztaty oraz zajęcia dla amatorów 
i profesjonalistów. A wszystko to w przytulnej, inspirującej atmosferze.
www.cinesud.nl 

WAŻNE WYDARZENIA

Rynek w Sittard



Dzień dobry! / Dobry wieczór! Goedemorgen / Goedemiddag /
Goede avond

Do widzenia Tot ziens!
Dziękuję Bedankt!

Proszę Aub!
Przepraszam Sorry!
Tak / Nie Ja/Nee
Jak się masz? Hoe gaat het?
Gdzie jest...? Waar is?
Jak trafić do...? Hoe geraak ik bij…?
Czy możesz mi pomóc? Kan u mij helpen?
Czy mówisz po angielsku? Spreekt u Engels?
Przepraszam, nie rozumiem. Sorry, ik versta u niet
Ile to kosztuje? Hoeveel kost dit?
Czy macie wolne pokoje? Heeft u nog kamers vrij?
Czy jest wolny stolik? Is deze tafel vrij?
Chciałabym/Chciałbym zamówić... Ik zou graag…bestellen.
Poproszę rachunek. Mag ik de rekening aub?
Danie było pyszne. Het was voortreffelijk!
Pięknie dziś wyglądasz! U ziet er fantastisch uit!
Miło mi Cię poznać! Aangename kennismaking!
Przyjemność po mojej stronie. Insgelijks!
To będzie dobry dzień! Het zal een fantastische dag worden!
Kocham Cię! Ik hou van jou!
Poproszę piwo! Een pintje aub!

SŁOWNICZEK

Park miejski



Exact Systems BV istnieje od roku 2018. 
Managerem Zarządzającym jest Alexandre Plaisant. 

Exact Systems BV
Dr. Nolenslaan 157 - bus 22 I 6136 GM Sittard
tel. +32 474 97 16 32  I  e-mail: office@exactsystems.nl

1. Prawie każdy obywatel Holandii ma rower. Rowerów jest dwa razy więcej niż 
samochodów.

2. 25% powierzchni Holandii znajduje się poniżej poziomu morza.
3. Holandia każdego roku wysyła do Kanady 20 tysięcy cebulek tulipanów 

w  podzięce za pomoc podczas II wojny światowej.
4. Na początku XVII wieku Nowy Jork nazywano Nowym Amsterdamem.
5. Baku (28 m p .p. m.) i Amsterdam (2m p. p. m.) to jedyne stolice na świecie, 

które znajdują się pod poziomem morza.
6. Pierwsze regularne loty samolotowe zapoczątkowała holenderska linia lotnicza 

KLM w 1920 roku. Można było latać na trasie Amsterdam – Londyn.
7. Holendrzy są najwyżsi na świecie, średni wzrost mężczyzn to 184 cm, a kobiet 

170 cm.
8. Pracownik, który utracił etat, otrzymuje jeszcze przez 2 lata 80% pensji.
9. Holandia ma najgęstszą sieć autostrad na świecie.
10. Każdy obywatel i turysta musi mieć przy sobie dokument tożsamości.

CZY WIESZ, ŻE...

O EXACT SYSTEMS

Kamieniczki miejskie



Görlitz
Niemcy

Kościół św.Piotra i Pawła



Niepozorna, ale urokliwa i interesująca miejscowość Görlitz to dom  naszej 
niemieckiej spółki Exact Systems GmbH. Położona nad Nysą  Łużycką na 
granicy z Polską, w Łużycach Górnych, jest najbardziej wysuniętym na 
wschód miastem Niemiec. Ze względu na swoje piękno często odwiedzają 
je ekipy fi lmowe. „Bękarty wojny”, „Lektor”, „Th e Grand Budapest  Hotel” 
to tylko kilka tytułów, w których miasto „zagrało”. 6 tysięcy zabytków, 
ciekawe muzea i małe ZOO… Görlitz to  klimatyczna miejscowość na 
granicy dwóch krajów!

Görlitz

Stare Miasto 



Most na Nysie
Do drugiej wojny światowej Görlitz i polski Zgo-
rzelec były dwoma częściami jednego, tętniącego 
życiem miasta połączonego mostem na rzece. Na 
początku maja 1945, Niemcy zniszczyli most sta-
romiejski Zgorzelec-Görlitz, a komunizm który 
przyszedł po wojennej zawierusze podzielił mia-
sta na długie lata. Dopiero w 2004 roku udało się 
odbudować most na Nysie. To miejsce z przepięk-
nym widokiem i wyjątkową atmosferą.

Muzeum Łużyckie
Po drugiej stronie rzeki znajduje się wyjątkowe 
Muzeum Łużyckie w Zgorzelcu, czyli kraina Le-
gend Łużyckich, gdzie (niczym do Narnii) wcho-
dzimy przez szafę. Ukryte przejścia, barwne histo-
rie, ciekawe wystawy to coś, co zapewni rozrywkę 
dzieciom i dorosłym!
www.muzeumluzyckie.pl

Mury miejskie
Görlitz otacza podwójny pierścień murów miej-
skich (Stadtbefestigung Görlitz), a cały teren 
międzymurza Mikołaja został zmieniony w prze-
piękny ogród. Warto obejrzeć miasto z tej właśnie 
perspektywy!

Rynek
Na rynku, oko przyciąga ratusz ze wspaniałą, 63 
metrową wieżą z zegarem. Przy nim znajduje się 
efektownie zdobiony balkon, z którego przema-
wiano publicznie do mieszkańców miasta oraz 
posąg rzymskiej bogini sprawiedliwości Iustitii. 
Na rynku warto przyjrzeć się budynkowi XV 
wiecznej Wagi Miejskiej i Fontannie Neptuna! 

Park Pokoju
W Parku Pokoju znajdziesz ławeczki, ścieżki, zie-
leń rozciągającą się aż do Nysy Łużyckiej. Od 2017 
roku prowadzone są tu prace rewitalizacyjne, któ-
re obejmują również polską część - Park im. An-
drzeja Blachańca.

Zabytkowe kamienice
Görlitz jest miastem pełnym odnowionych kamie-
nic (Piękny Dwór, Dom Biblijny, Dom Barokowy), 
gdzie ukryte są biblioteki — to raj dla oka i ducha! 
Znajdujące się w mieście budynki z okresu późne-
go gotyku, renesansu, baroku, jak i secesji tworzą 

wspaniałą urbanistyczną syntezę sztuk i zachwyca-
ją! Chyba największą atrakcją miasta jest błądzenie 
po uliczkach w poszukiwaniu kamienic i interesu-
jących zakamarków. 

Dom Kultury
Budynek Domu Kultury (Oberlausitzer Ruhme-
shalle) przypomina miniaturę Reichstagu; na jego 
otwarcie przybył sam cesarz Wilhelm II! Warto 
zajrzeć do środka, aby przyjrzeć się wspaniałemu 
holowi i kopule!
www.mdk.zgorzelec.eu

Muzeum Przyrodnicze 
Senckenberg 
Senckenberg Museum für Naturkunde Görlitz 
z wystawą dotyczącą geologii regionu i niewiel-
kim wiwarium - domem ryb, węży, żab, myszy 
i jaszczurek to propozycja na wycieczkę w desz-
czowy dzień. Mnóstwo ciekawostek do poznania!
www.senckenberg.de

Ogród Zoologiczny
W Ogrodzie Zoologicznym Tierpark mieszka 
około 500 zwierząt z 90 gatunków z Europy i cen-
tralnej Azji. To dobre miejsce na przechadzkę 
wśród dzikiej przyrody!
www.tierpark-goerlitz.de

Dom towarowy 
Görlitzer Warenhaus, zbudowany w stylu sece-
syjnym, jest jednym z najlepiej zachowanych tego 
typu obiektów z początków XX wieku. Jako miej-
sce handlu działał aż do 2009 roku!

Zabytkowa 
kamienica
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POLECENIA

Jeśli masz ochotę na nieco bardziej 
 aktywny wypoczynek zajrzyj do miej-
skiej pływalni. Masz do wyboru basen 
z hydromasażem, basen pływacki oraz 
basen rekreacyjny.

Dominik

W sezonie letnim, od kwietnia do 
października, kursuje kolej parowa 
 Görlitzer Oldtimer Parkeisenbahn. 
 Pociągi prowadzone są przez spali-
nową replikę lokomotywy „Adler” – 
 pierwszej lokomotywy w Niemczech. 
Warto udać się na przejażdżkę! Pozo-
stając w temacie kolei zobacz również 
wiadukt kolejowy z 1847 roku, którego 
wygląd nawiązuje do rzymskich mo-
stów kamiennych.

Thomas

Odwiedź świąteczny jarmark Görlitz 
w grudniu! Znajdziesz tu wspaniałą 
 atmosferę, pomysły na prezenty dla naj-
bliższych. Ze sceny płynie  świąteczna 
muzyka, Aniołek rozdaje upominki, 
a wokół panuje prawdziwie bożonaro-
dzeniowy klimat.

Klaus

3 rady od mieszkańców

3 miejsca, gdzie warto zjeść
Krishna - Indische 
Spezialitäten Tandoori-Restaurant
Dr.-Friedrichs-Str. 3 Ecke Berliner Straße

Kuchnia indyjska w Niemczech? Dlaczego nie! 
 Kremowe curry z ryżem rozpływa się na języku, warto 
też spróbować pysznego koktajlu z mango!
www.krishna-in-goerlitz.de

Löffel-Bar
Berliner Str. 28

Domowa kuchnia w bardzo przystępnych cenach. 
Świeże produkty, pysznie przyrządzone. Codzienne 
nowości w menu nie pozwalają się znudzić! 
www.loeffel-bar-goerlitz.de

Schneider Stube 
Peterstrasse 8

Szef kuchni serwuje specjały z Saksonii i Śląska przy-
gotowane z fantazją i wielką miłością do jedzenia. 
Wszystko to we wnętrzach hotelu Tuchmacher. 
Polecamy zrobić rezerwację! 
www.tuchmacher.de

3 miejsca, gdzie warto nocować
Görlitz Altstadt
Peterstraße 15
www.goerlitz-city.jugendherberge.de

Insel der Sinne 
Am See 33
www.inseldersinne.de

Best Western Hotel Via Regia
Jauernicker Straße 15/16
www.bestwestern.com



Wyjazdowa checklista Exact Systems:

Odnajdź wszystkie lokalizacje z filmu Grand Budapest Hotel.

Spróbuj sznycla z zielonymi szparagami i ziemniaczkami z pietruszką.

Zobacz miasto z czterech wież: Nikolaiturm, Reichenbacher Turm, Rathausturm 
oraz Dicker Turm. 

Wybierz się na koncert lub sztukę w teatrze w Görlitz.

Obejrzyj z przewodnikiem organy w kościele Piotra i Pawła.

Zachwyć się wnętrzem dworca kolejowego.

Podziwiaj architekturę Obermarkt.

Wybierz się na spacer do Polski!

Odszukaj najstarszy grób na cmentarzu Nikolaifriedhof.

Zjedz śniadanie przy 500-letnim muralu w restauracji hotelu Schwibbogen.

Stare Miasto 



Targ Gancarski
Każdego roku garncarze z całych Niemiec spotykają się na Starym Mieście w Görlitz, aby 
zaprezentować swoje wyroby. To doskonała okazja by podziwiać ich rzemiosło, poznać 
styl życia i śląskie tradycje.
www.tippelmarkt.de

Międzynarodowy Teatr Uliczny „ViaThea”
Na trzy dni ulice, place i parki Görlitz stają się wielką sceną dla międzynarodowych grup 
teatralnych. Fascynujące święto sztuki, którego warto doświadczyć. 
www.viathea.de

Festyn Staromiejski
Mieszkańcy obu miast jednoczą się w kolorowym pochodzie i bawią się w średnio-
wiecznym klimacie. Liczne sklepiki na Starym Mieście prezentują prawdziwe skarby 
sztuki rzemieślniczej: drewniane rzeźby, filigranowe wyroby z malowanej porcelany czy 
z dmuchanego szkła. Niezwykłe pamiątki, których produkcję można podejrzeć na żywo.                    
To celebracja radości i pysznego, regionalnego jedzenia.
www.altstadtfest-goerlitz.com

WAŻNE WYDARZENIA

„Gruba Wieża”  - wieża ratuszowa,
fragment fortyfikacji miejskich



Dzień dobry! / Dobry wieczór! Guten Morgen!/Einen schönen Nachmittag! 
/ Einen schönen Abend!

Do widzenia Auf Wiedersehen!
Dziękuję Danke

Proszę Bitte
Przepraszam Entschuldigung
Tak / Nie Ja / Nein
Jak się masz? Wie geht es Ihnen?
Gdzie jest...? Wo ist ….?
Jak trafić do...? Wie komme ich nach ….?
Czy możesz mi pomóc? Können Sie mir helfen?
Czy mówisz po angielsku? Sprechen Sie Englisch?
Przepraszam, nie rozumiem. Es tut mir sehr leid, aber ich verstehe Sie 

nicht.
Ile to kosztuje? Wieviel kostet dies?
Czy macie wolne pokoje? Haben Sie freie Zimmer verfügbar?
Czy jest wolny stolik? Ist dieser Tisch frei?
Chciałabym/Chciałbym zamówić... Ich möchte … bestellen
Poproszę rachunek. Die Rechnung bitte
Danie było pyszne. Das Essen war sehr gut!
Pięknie dziś wyglądasz! Sie sehen fantastisch aus, Alternative: Sie 

sehen gut aus.
Miło mi Cię poznać! Schön Sie zu treffen
Przyjemność po mojej stronie. Es war mir ein Vergnügen
To będzie dobry dzień! Heute wird ein guter Tag
Kocham Cię! Ich liebe Sie!
Poproszę piwo! Ein Bier bitte

SŁOWNICZEK

Panorama miasta wieczorową porą



Exact Systems GmbH operuje od roku 2009. 
Managerem Zarządzającym jest Sebastian Gos. 

Exact Systems GmbH
Am Klinikum 7, D-02828 Görlitz
tel. +49 35 81 421 707  I  e-mail: office@exactsystems.de

1. Pierwsza drukowana książka została wydana w Niemczech.
2. Piwo to napój narodowy. W Niemczech produkuje się 6 000 różnych gatunków 

piwa, a statystyczny Niemiec w ciągu roku wypija aż 140 litrów piwa.
3. Odbierając telefon w Niemczech nie mówi się „słucham”, tylko podaje się swoje 

nazwisko.
4. W Bawarii piwo oficjalnie uważane jest za jedzenie.
5. Pierwsze prawo jazdy (pisemną zgodę na publiczne używanie samochodu) 

otrzymał w 1888 roku Karl Benz od Wielkiego Księcia Badenii.
6. Tradycja dzisiejszego Oktoberfestu liczy już ponad 200 lat.
7. Zwyczaj ubierania choinki pochodzi z Niemiec.
8. Niemiecki okulista Adolf Eugen Fick wynalazł pierwsze na świecie soczewki 

kontaktowe.
9. W Niemczech występuje aż 300 odmian chleba.
10. Niemcy motoryzacją stoją, ten kraj jest ojczyzną BMW, Mercedes-Benz, Audi 

i Volkswagena.

CZY WIESZ, ŻE...

O EXACT SYSTEMS

Schody do Urzędu Miasta Zegar ratuszowy 
z głową strażnika miejskiego



Częstochowa
Polska

Skrzyżowanie z widokiem 
na Kamienicę Kupiecką



Exact Systems powstał w Częstochowie i to tu-
taj wciąż mieści się nasza główna siedziba. Stąd 
prowadzimy nasze działania, wyruszamy w po-
dróże, tutaj gościmy naszych współpracowni-
ków z  całego świata! To wyjątkowe miasto leży 
w  południowej Polsce, nad rzeką Wartą.

Częstochowa

Klasztor na Jasnej Górze
Wieża klasztoru ojców Paulinów króluje nad mia-
stem - to jedno z ważniejszych na świecie miejsc 
kultu maryjnego do którego corocznie przybywają 
miliony pielgrzymów. Na Jasnej Górze zobaczysz, 
uznawany za cudowny, obraz Matki Boskiej 
Częstochowskiej. Legenda głosi, że jego autorem 
jest sam święty Łukasz! Ale klasztor to nie tylko 
obiekt sakralny, ale także forteca z potężnymi wa-
łami obronnymi, arsenałem, salą rycerską, wieżą 
i skarbcem. Na terenie opactwa znajduje się także 
Muzeum 600-lecia ukazujące historię obecno-
ści cudownego obrazu oraz ojców paulinów na 
Jasnej Górze. Czasowo dostępne do zwiedzania 
są podklasztorne katakumby, gdzie w niszach 
wykutych w skale pochowani są ojcowie i bracia 
zakonni. Wyjątkową gratką, niestety niedostępną 
dla zwiedzających, jest księgozbiór o unikalnej 
wartości złożony z ponad 13 000 książek!
www.jasnagora.pl

Parki Podjasnogórskie
Wokół Jasnej Góry rozciągają się dwa parki: Park 
Staszica oraz Park 3 Maja. To piękne miejsca 
z fontannami, altaną, ławeczkami, gdzie można 
się zrelaksować, poczytać, pograć w szachy przy 
granitowych stołach i spędzić czas z przyjaciółmi. 
Trzy place zabaw gwarantują dobrą zabawę dla 
najmłodszych. W parku jasnogórskim znajdują 
się również pawilony wystawowe wybudowane 
przed 1909 rokiem. Obecnie w ich wnętrzach 
znajduje się obserwatorium astronomiczne, 
pawilon etnograficzny, zagroda włościańska; 
wszystkie otwarte do zwiedzania.

Aleje NMP
Z parku jasnogórskiego wychodzimy wprost na 
najbardziej reprezentacyjny deptak Częstocho-
wy - Aleję Najświętszej Maryi Panny. Znajdziemy 
tu między innymi Ławeczkę Marka Perepeczki, 
Ławeczkę Władysława Biegańskiego i Ławeczkę 
Haliny Poświatowskiej oraz fontannę z brązu 
przedstawiającą postać dziewczynki karmiącej 



gołębie. Po obu stronach Alei ciągną się przytulne 
kawiarnie i restauracje. Aleje ożywają w czasie let-
nich wieczorów, kiedy wszystkie lokale wypełnio-
ne są grupami przyjaciół spędzających razem czas 
przy pysznym posiłku i lampce wina.

Muzeum Produkcji Zapałek
Kolejnym wartym odwiedzenia miejscem na ma-
pie Częstochowy jest Muzeum Produkcji Zapałek 
posiadające ekspozycje w dwóch salach wystawo-
wych oraz w niedziałającym zakładzie produkcyj-
nym. Zwiedzający mogą obejrzeć zabytkowy park 
maszynowy, wykorzystujący linię technologiczną 
z lat 30. XX wieku, oraz prześledzić cały proces 
tworzenia pojedynczej zapałki: od korowania 
drewna przez wytwarzanie patyczków po pako-
wanie zapałek do pudełek. Na wystawę składają 
się również dokumenty oraz kolekcja etykiet za-
pałczanych.
www.zapalki.pl

Muzeum Górnictwa Rud Żelaza
Górnictwo rudne jest typowe dla regionu często-
chowskiego i posiada wielowiekową tradycję. Wy-
stawa Muzeum Górnictwa Rud Żelaza stanowi 
w całości model najbardziej charakterystycznych 
dla kopalnictwa rud żelaza wyrobisk podziem-
nych w skali naturalnej. Ekspozycja pokazuje 
dzieje i rozwój górnictwa rudnego; znajdziemy 
tu wyrobiska chodnikowe, komorę pomp oraz 
fragment „ściany” eksploatacyjnej z obudową 
i wyposażeniem, urządzenia i narzędzia; obejrzy-
my także film zrealizowany w końcowym etapie 
funkcjonowania ostatnich kopalń rud żelaza.
www.kopalnia.muzeumczestochowa.pl

Muzeum Historii Kolei 
Muzeum znajduje się w budynku dworca Często-
chowa Stradom. Ekspozycja zawiera pamiątki ko-
lejowe m.in.: lampy, szyny, mundury, dokumenty, 
mapy, fotografie i wiele elementów wyposażenia. 
Jedną z atrakcji jest przejażdżka lokomotywą za 
pośrednictwem symulatora z pulpitem. To praw-
dziwa frajda dla fanów pociągów i świetna zaba-
wa, niezależnie od wieku!
www.facebook.com/MuzeumHistoriiKolei

Muzeum Wyobraźni 
- galeria prac światowej sławy artysty Tomasza 
Sętowskiego, rodowitego częstochowianina. 

Przekroczenie progu muzeum to jak wejście do 
świata magii i baśni. Dolna część budynku jest 
ekspozycją obrazów, rysunków, rzeźb, instalacji; 
górna to atelier artysty w którym powstają jego 
prace. Serdecznie zachęcamy Was to wejścia do 
tego świata „magicznego realizmu” i zachwycenia 
się jego pięknem.
www.setowski.com
 

Park Lisiniec 
Zupełnie nowym miejscem na mapie atrakcji 
Częstochowy jest Park Lisiniec. Oprócz ścieżek 
spacerowych, znajdują się tu trzy zbiorniki wod-
ne o łącznej powierzchni 11 hektarów: Adriatyk,  
Bałtyk  i  Pacyfik, wypożyczalnia sprzętu pływa-
jącego, skate park, korty tenisowe, park linowy, 
wake park. Jest również piaszczysta plaża z której 
korzystają mieszkańcy w upalne dni. Na terenie 
parku organizowane są imprezy o charakterze 
muzycznym, sportowym i rekreacyjnym. Cały 
czas trwają tu prace rewitalizacyjne więc może-
my się spodziewać jeszcze większej liczby atrakcji 
w nadchodzących sezonach!
www.facebook.com/parklisiniec

„Aleja frytkowa”
Chyba nie znamy osoby, która nie lubi chrupią-
cych frytek. W Częstochowie mamy całą ulicę 
poświęconą temu przysmakowi! Z przydrożnych 
budek można kupić tutaj smażone ziemnia-
ki w przeróżnych kształtach i doprawić sosami 
o tysiącach smaków. Stąd nieoficjalna nazwa ulicy 
Piłsudskiego — aleja frytkowa. Ale znajdziecie tu 
również piękny secesyjny hotel Polonia, który 
jest sukcesywnie odnawiany, a także siedzibę Re-
gionalnego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych 
Konduktorownia, gdzie organizowane są wysta-
wy malarstwa, rzeźby i fotografii.

Olszyn
Tuż obok Częstochowy, w Olsztynie, znajdują się 
ruiny jednego z najbardziej urokliwych zamków 
Szlaku Orlich Gniazd. Można tu spacerować, jeź-
dzić na rolkach, urządzić piknik, zobaczyć osadę 
podzamkową i zabytkowy spichlerz przeniesiony 
z Borowna. Można także wyruszyć na dłuższą wę-
drówkę po zachwycającej Jurze Krakowsko-Czę-
stochowskiej.
www.zamekolsztyn.pl
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Uwielbiam Aleję NMP przed Bożym Na-
rodzeniem kiedy odbywa się tu jarmark 
świąteczny! Stargany wypełnione pysz-
nym jedzeniem, światełka i dekoracje 
tworzą niesamowity klimat. Warto wtedy 
wybrać się też na miejskie lodowisko!

Magda

W Częstochowie znajdziesz masę kon-
certów, warsztatów, spotkań i szkoleń 
organizowanych przez kluby, restau-
racje i stowarzyszenia. Aby zapoznać 
się z ich rozkładem wejdź na www.
cgk.czestochowa.pl lub sięgnij po bez-
płatny  egzemplarz magazynu w jednej 
z  kawiarni.

Aleksandra

Wyjątkową datą w kulturalnym kalen-
darzu naszego miasta jest Częstochow-
ska Noc Kulturalna podczas której moż-
na odwiedzić niemal każde muzeum, 
wybrać się do teatru lub wziąć udział 
w performansach organizowanych na 
ulicach. Uwielbiam wtedy odkrywać 
miasto na nowo. Uwaga, warto uzbroić 
się w cierpliwość bo kolejki do niektó-
rych miejsc mogą być naprawdę długie!

Kamila

3 rady od mieszkańców

3 miejsca, gdzie warto zjeść
KOKU Sushi
ul. Wieluńska 4, +570 123 514

Jeśli szukacie pysznego lunchu to tylko tam: świeże 
składniki, przystępne ceny, przemiła obsługa. Zupa 
miso z łososiem jest absolutnym hitem!
www.kokusushi.pl

Green Monkey Cafe
al. NMP 57, +48 662 740 247
 
Wyjątkowo przytulna i klimatyczna kawiarnia w sa-
mym sercu Częstochowy.  Najlepsze ziarna i świetny 
ekspres równają się aromatycznej kawie. W ofercie 
znajduje się szeroki wybór alkoholi wartych przete-
stowania oraz warte grzechu wyszukane ciasta.
www.greenmonkeycafe.com.pl

Sweet Home & Cafe
ul. 7 Kamienic 11, +48 576 609 896

Bardzo klimatyczna kawiarnia w stylu francuskim 
połączona ze sklepem z dekoracjami. Wspaniałe cia-
sta, torty, lody i doskonałe herbaty. Uczta dla oczu 
i podniebienia!

3 miejsca, gdzie warto nocować
Apart 4 Super De Lux
ul. 3 Maja 14/4, +48 786 118 114

Hotel Arche 
ul. Oleńki 20
www.hotelczestochowa.com

Browar Czenstochovia Hotel&Spa
ul. Korczaka 14
www.czenstochovia.pl



Wyjazdowa checklista Exact Systems:

Wybierz się na lody do Czewskich Lodów.

Objedź całe miasto na rowerze miejskim.

Urządź piknik w parku jasnogórskim.

Weź udział w koncercie na Placu Biegańskiego.

Wdrap się na szczyt wieży na Jasnej Górze.

Odwiedź jak najwięcej restauracji podczas częstochowskiego Festiwalu Smaku.

Dowiedz się jak produkuje się zapałki w Muzeum Produkcji Zapałek.

Wybierz się na film do OKF Iluzja.

Znajdź słynne częstochowskie murale: Świteziankę, Wieżę Babel, 
Oko Cyklopa, Strażnika Czasu.

Dopinguj Saints Częstochowa podczas meczu futbolu amerykańskiego.

Jasna Góra



Festiwal Dekonstrukcji Słowa Czytaj!
„Czytaj!” to impreza promująca słowo pisane. Wyjątkowe święto literatury i zjawisk 
 okołoliterackich. Każda edycja obejmuje spotkania z pisarzami i poetami, wystawy, filmy, 
wymianę książek oraz warsztaty.
www.festiwalczytaj.pl

Frytka OFF-jazd 
Muzyczny festiwal kultury alternatywnej. To pozytywne święto rocka, punka, muzyki 
elektronicznej oraz R&B, które gromadzi publiczność w każdym wieku.
www.frytkaoff.czestochowa.pl

Festiwal Kolorów 
Festiwal to dobra muzyka, uśmiechnięci ludzie i zabawa kolorami Holi. To celebracja lata 
i radości w najlepszym wydaniu, zupełnie za darmo!
www.festiwalkolorow.pl

WAŻNE WYDARZENIA

Muzeum  Częstochowskie mieszczące się w zabytkowym budynku Ratusza.
Na pierwszym planie pomnik Józefa Piłsudskiego.



Dzień dobry! / Dobry wieczór! Good morning! / Good afternoon! / 
Good evening!

Do widzenia Good bye!
Dziękuję Thank you!

Proszę Please!
Przepraszam Excuse me!
Tak / Nie Yes / No
Jak się masz? How are you?
Gdzie jest...? Where is ... ?
Jak trafić do...? How can I get to... ?
Czy możesz mi pomóc? Can you help me?
Czy mówisz po angielsku? Do you speak English?
Przepraszam, nie rozumiem. I am sorry, I do not understand
Ile to kosztuje? How much is this?
Czy macie wolne pokoje? Do you have avaliable rooms?
Czy jest wolny stolik? Is this table is free?
Chciałabym/Chciałbym zamówić... I would like to order ...
Poproszę rachunek. May I have the bill, please.
Danie było pyszne. The food was delicious!
Pięknie dziś wyglądasz! You look amazing!
Miło mi Cię poznać! Nice to meet you!
Przyjemność po mojej stronie. My pleasure!
To będzie dobry dzień! It is going to be a good day!
Kocham Cię! I love you!
Poproszę piwo! A pint of beer, please!

SŁOWNICZEK

Festiwal Kolorów Park Lisiniec



Firma Exact Systems powstała w 2004 roku. Prezesem zarządu jest Paweł Gos, 
a Wiceprezesem Lesław Walaszczyk.

Exact Systems Sp. z o.o.
ul. Ferdynanda Focha 53/5 42-200 Częstochowa, Poland
tel/fax.: +48 34 365 58 26  I  e-mail: office@exactsystems.pl

1. Przystanek Woodstock jest największym otwartym festiwalem w Europie.
2. Nazwa “Polska” pochodzi od plemienia “Polanie”.
3. Tradycyjną potrawą jest bigos. I pierogi!
4. Kamizelka kuloodporna to polski wynalazek.
5. W latach 1973 - 2000 wyprodukowano w Polsce 4 671 585 Fiatów 126p 

 zwanych popularnie “maluchami”.
6. 80% światowych zasobów bursztynu pochodzi z polskiego Trójmiasta.
7. Polska jest największym producentem jabłek w Europie.
8. Polska w 2014 roku zajęła 6 miejsce w rankingu NEF English Proficienty 

Index, który ocenia poziom znajomości języka angielskiego.
9. W 2017 roku, w Polsce, stworzono pierwszą w historii kinematografii, 

 animację malarską – “Twój Vincent”.
10. Polacy są bardzo gościnni i serdeczni, zwłaszcza w stosunku do osób 

 przyjezdnych.

CZY WIESZ, ŻE...

O EXACT SYSTEMS

Zamek w Olsztynie
pod Częstochową



Quinta do Anjo
Portugalia

Quinta da Regaleira



Kraina wina, Fado i przesympatycznych ludzi! Portugalia, bo o niej 
mowa, to kolejny kraj, gdzie dostępne są usługi Exact Systems. Swoją 
 siedzibę mamy w Quinta do Anjo, w dystrykcie Setúbal, czterdzieści mi-
nut jazdy na południowy wschód od Lizbony. Okolice Quinta do Anjo 
nie rozczarowują: mamy tu zachwycające plaże, cudowne krajobrazy, 
wspaniałe zabytki, pyszną portugalską kuchnię pełną ryb i owoców mo-
rza oraz wyśmienite wino.

Wiszący most - Ponte 25 de Abril
Quinta do Anjo znajduje się tylko 40 kilometrów 
od Lizbony, ale aby się dostać do stolicy musi-
my pokonać sławny wiszący most Ponte 25 de 
Abril, który ze względu na podobieństwo formy 
i kolorystyki jest często porównywany do mostu 
Golden Gate w San Francisco. Jazda mostem jest 
atrakcją samą w sobie, z wysokości 70 metrów 
można podziwiać widok na stolicę, dzielnicę Al-
famę oraz statki na rzece Tag. Pasażerom poleca-
my zabawę w wyszukiwanie wszystkich zabytków 
ulokowanych na brzegu.

Lizbona 
Lizbona jest jedną z najbardziej klimatycznych 
stolic Europy, a jej dużą zaletą jest fakt, że na 
wszystkie ważne miejsca natkniesz się po prostu 

spacerując. Zadbaj więc o dobre buty, butelkę 
wody, krem z filtrem i wyrusz w nieznane: Pałac 
Odkrywców, Belem, tramwaj 28, Santa Justa, 
Klasztor Hieronimitów, muzeum płytek Azule-
jo. Wieczorem wybierz się na kolację przy dźwię-
kach Fado, a na danie główne koniecznie zamów 
dorsza, który jest tu lokalnym przysmakiem!
www.visitlisboa.com

Sintra
W pobliskiej Sintrze odwiedź Quinta da Rega-
leira, tajemniczy ogród i rezydencję wypełnione 
elementami łączącymi się bezpośrednio z maso-
nerią czy różokrzyżowcami. Jest i Studnia Inicja-
cji, jest tajemnicza Kaplica Trójcy Przenajświęt-
szej, jest sieć podziemnych tuneli, jaskinia Ledy 
i sama rezydencja, w której dziś znajduje się mu-

Quinta do Anjo



zeum masonerii. Park jest duży i mieści w sobie 
wiele ukrytych miejsc; można również wspiąć się 
na wieżyczki, z widokiem na okolicę. Zarezerwuj 
na odwiedziny tutaj cały dzień!
www.regaleira.pt

Pałac Pena
W Sintrze znajduje się również kolorowy, magicz-
ny Pałac Pena. Zamek zbudowany jest na miejscu 
klasztoru, który został doszczętnie zniszczony 
w trakcie wielkiego trzęsienia ziemi w 1755 roku. 
Pałac Pena powstał z inicjatywy małżonka królo-
wej Ferdynanda II Koburg i jest dziełem Wilhel-
ma Ludwiga von Eschwege, który pomimo braku 
architektonicznego wykształcenia wywiązał się 
z zadania perfekcyjnie. W konstrukcji pojawiły 
się elementy arabskie i średniowieczne, symboli-
ka morska oraz egzotyczna, a to połączenie stylów 
i inspiracji daje piorunujące wrażenie. Serdecznie 
polecamy wizytę wewnątrz pałacu i poznanie hi-
storii jego właścicieli oraz spacer po egzotycznym 
ogrodzie-lesie rozciągającym się wokół wzgórza.
www.parquesdesintra.pt

Zamek Maurów
Tuż obok Pałacu Pena znajduje się Zamek Mau-
rów zbudowany w ósmym wieku przez Arabów, 
do których wtedy należał półwysep Iberyjski. Ca-
stelo dos Mouros rozciąga się na górującym nad 
Sintrą wzgórzu, dzięki czemu stanowi najlepszy 
punkt widokowy w okolicy, skrywa wiele tajem-
nic i jest przedmiotem licznych legend. Znajdzie-
my tu systemem umocnień, wież i bram, zbiornik 
wody pitnej dla załogi zamku, spichlerze na zboże 
wydrążone w skałach oraz liczne stanowiska ar-
cheologiczne ze średniowiecznymi pochówkami. 
Niesamowita jest świadomość, że setki lat temu 
ludzie tutaj żyli, pracowali, cieszyli się i smucili!
www.parquesdesintra.pt

Przylądek Cabo Espichel
Wszyscy turyści w Portugalii odwiedzają Cabo da 
Roca, najdalej wysunięty na zachód punkt stałego 
lądu Europy, ale my polecamy Wam wycieczkę na 
przylądek Cabo Espichel, gdzie widoki są znacznie 
piękniejsze i gdzie, niemal w samotności, można 
kontemplować zapierające dech otoczenie. To 
miejsce, w którym błękit nieba spotyka się z sza-
firem oceanu, a spienione fale rozbijają o stromy 
klif. Znajduje się tu Sanktuarium Nossa Senhora 

do Cabo Espichel, które w XIII wieku stanowiło 
cel licznych pielgrzymek. Tuż za sanktuarium, na 
skraju urwiska znajdziesz śnieżnobiałą kapliczkę 
Senhor de Bomfim, a nieco dalej wciąż działającą 
latarnię morską. To wyjątkowe miejsce, które na 
zawsze zostanie w Twojej pamięci.

Bacalhoa Vinhos de Portugal
Wracając z Cabo Espichel, zatrzymaj się na w jed-
nej z okolicznych winiarni na wycieczkę połączo-
ną z testowaniem portugalskiego specjału. My 
wybraliśmy Bacalhoa Vinhos de Portugal, wyjąt-
kowe miejsce o wyjątkowej historii z winem, któ-
rego smak to tej pory mamy w pamięci! Oprócz 
winiarni masz szansę zobaczyć połączony z nią 
pałac i poznać dzieje jego renowacji.
www.bacalhoa.pt

Rejs po zatoce
Lubisz podglądać naturę? Świetnie! W Setúbal 
możesz wsiąść na katamaran i popłynąć na kil-
kugodzinny rejs po zatoce. To wspaniały sposób 
na relaks i podziwianie pięknego portugalskiego 
krajobrazu. W czasie tej wycieczki można także 
podglądać stado delfinów butelkonosych w ich 
naturalnym środowisku oraz flamingi, które są 
znakiem rozpoznawczym tej okolicy! Protip? Wy-
patruj mew, które latają ponad polującymi delfi-
nami licząc na udział w uczcie!
www.vertigemazul.com

Park Parque Natural da Arrábida
W odróżnieniu od Lizbony, miasta na siedmiu 
wzgórzach, okolice Palmeli i Setúbal są płaskie, 
a wycieczki (zarówno piesze jak i rowerowe) są tu 
ogromną przyjemnością. Warto dodać, że znaj-
dujemy się na skraju Park Parque Natural da 
Arrábida, którego mikroklimat oraz bujna roślin-
ność przypominają oddaloną o tysiące kilome-
trów Dalmację. To tutaj James Bond ratował świat 
„W służbie Jej Królewskiej Mości”.
Na terenie parku znajdują się dwie plaże: Portin-
ho da Arrábida i Figueirinha - jedne z najład-
niejszych w całej Portugalii. Delikatne białe piaski 
i różne odcienie błękitu tych czystych wód kon-
trastują z głęboką zielenią wzgórz, tworząc piękny 
krajobraz, który jest idealny dla relaksu czy zapo-
mnienia z dobrą książką w dłoni. Spokojna zatoka 
jest dobra do nurkowania!
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Codziennie w Setúbal odbywa się targ 
z lokalnym jedzeniem. Znajdziesz tu 
najświeższe ryby, doskonałe owoce 
 morza, pełne smaku warzywa i dojrzałe 
owoce. To też miejsce spotkań lokalnej 
społeczności: jest gwarno, tłoczno, ale 
atmosfera jest rodzinna.

Catarina

W godzinach popołudniowych sklepy 
i restauracje są zamknięte. Otwiera-
my je ponownie dopiero około 19.00, 
wtedy rodziny i przyjaciele gromadzą 
się przy stołach na kolację i kieliszek 
portugalskiego wina. Ucztujemy i roz-
mawiamy do późnych godzin nocnych. 

Carlos

Fado to portugalska muzyka narodowa. 
Charakteryzuje się smutnymi melodia-
mi i tekstami, często o morzu czy życiu 
ubogich. Fado na żywo można posłu-
chać praktycznie codziennie: melan-
cholijna pieśń wykonywana przez jed-
nego wokalistę przy akompaniamencie 
dwóch gitar budzi prawdziwe emocje!

Andrezea

3 rady od mieszkańców

3 miejsca, gdzie warto zjeść
Marina Lounge
Docas dos Pescadores, Setúbal, 
+351 265 552 205

Przyjemne miejsce na relaks przy filiżance kawy lub 
drinku. Ich wyśmienite tosty z tuńczykiem i owocami 
morza są doskonałym pomysłem na  popołudniowy 
lunch, kiedy wszystkie portugalskie restauracje są 
 zamknięte.
www.fb.com/Marina-Lounge-274301262716082

Cafe Galeria House of Wonders
Largo da Misericordia 53, Cascais, 
+351 911 702 428

Trzy piętra i taras widokowy na dachu wypełnione pysz-
nościami. Znajdziecie tu wegetariańskie i wegańskie 
tapas, zdrowe ciasta, mocną kawę i domową sangrię. 
Pięknie podane, barwne potrawy budzą kubki smakowe!
www.fb.com/houseofwonders

Sr. Lisboa
Rua de Sao Jose 134 136, Lizbona, 
+351 21 342 3512

Portugalska kuchnia w najlepszym wydaniu! W menu 
dostępne są różne rodzaje tapas, doskonałe do dziele-
nia się z grupą przyjaciół. Pyszna sangria serwowana 
w niespotykany sposób. Uwaga, rezerwację należy zro-
bić ze sporym wyprzedzeniem!
www.facebook.com/srlisboapt

3 miejsca, gdzie warto nocować
Chalet Saudade - Vintage Guest House
Rua Dr. Alfredo da Costa, 21/23, Sintra
www.saudade.pt

Hotel Arangues
Rua José Pedro da Silva 15, Setúbal, 
www.hotelarangues.com

Arrábida House Golf & Arts
2950-580 Quinta do Anjo
www.arrabidahousegolfarts.com



Wyjazdowa checklista Exact Systems:

Sfotografuj kolorowe delfiny przy promenadzie w Setúbal.

Zjedz dorsza na pięć sposobów w jednej z lokalnych restauracji.

Zrób prawdziwe instagramowe zdjęcie w Pałacu Pena.

Zejdź na sam dół Studni Inicjacji w Quinta da Regaleira.

Kup na pamiątkę ozdobną portugalską płytkę Azulejo.

Wybierz się na wędrówkę po Cabo Espichel.

Spróbuj portugalskiego ciasteczka pastel de nata.

Wysłuchaj nowego audiobooka opalając się na plaży Portinho da Arrábida.

Wybierz się na testowanie portugalskiego wina.

Zrób zakupy w Setúbal Market.

Palácio Nacional da Pena /
Pałac Pena



Festival Musica de Setúbal
Wyjątkowe zjawisko kulturowe, łączące, przez muzykę, uznanych na arenie międzynaro-
dowej artystów z lokalną społecznością. Można tu posłuchać muzyków alternatywnych, 
folkowych, wykonawców fado, a także całych orkiestr. Świetne artystyczne doznanie!
www.festivalmusicadesetubal.com.pt

Lisbon & Sintra Film Festival
LEFFEST odbywa się w Portugalii corocznie od listopada 2007. To miejsce spotkania 
ludzi filmu, kultury i sztuki połączone z filmowym festiwalem. Oprócz projekcji filmo-
wych, w czasie imprezy organizowane są konferencje, wykłady, masterclasses, koncerty, 
wystawy i sympozja.
www.leffest.com

Festiwal Wina, Chleba i Sera w Quinta do Anjo 
(Festival Queijo, Pão e Vinho)
Wiosenna celebracja lokalnych produktów w najlepszym wydaniu. Testowanie regional-
nych serów, pieczywa i wina połączone z występami artystów i muzyków oraz wystawą 
owiec. W 2018 roku festiwal odwiedziło ponad 18 000 uczestników.
www.facebook.com/queijopaovinho

WAŻNE WYDARZENIA

Most 25 Kwietnia – most wiszący łączący Lizbonę, 
stolicę Portugalii z gminą Almada na lewym 

(południowym) brzegu rzeki Tag



Dzień dobry! / Dobry wieczór! Bom dia! / Boa tarde! / 
Boa noite!

Do widzenia Adeus!
Dziękuję Obrigado!

Proszę Por favor!
Przepraszam Desculpe!
Tak / Nie Sim / Não
Jak się masz? Como Está?
Gdzie jest...? Onde é…?
Jak trafić do...? Como é que chego a….?
Czy możesz mi pomóc? Pode-me ajudar?
Czy mówisz po angielsku? Fala Inglês?
Przepraszam, nie rozumiem. Desculpe, eu não percebi
Ile to kosztuje? Quanto custa isto?
Czy macie wolne pokoje? Tem quartos disponíveis?
Czy jest wolny stolik? Esta mesa está livre?
Chciałabym/Chciałbym zamówić... Gostaria de pedir…
Poproszę rachunek. Pode dar-me a conta, por favor?
Danie było pyszne. A comida estava deliciosa!
Pięknie dziś wyglądasz! Você está fabulosa!
Miło mi Cię poznać! Prazer em conhecê-lo!
Przyjemność po mojej stronie. O prazer foi meu!
To będzie dobry dzień! Vai ser um dia fabuloso!
Kocham Cię! Amo-te!
Poproszę piwo! Uma cerveja, por favor!

SŁOWNICZEK

Panorama Lizbony



Firma QLS Automotive została założona w 1986 r. w Wielkiej Brytanii. 
W 2018 r. QLS został zakupiony przez Exact Systems - międzynarodowego 
lidera w branży kontroli jakości. Managerem Zarządzającym spółką jest José Costa.

QLS SL 
Parque Industrial Autoeuropa, CCI 10201
2950-557 Quinta do Anjo, Portugal
hotline: +351 212 137 606  I  e-mail: office@exactsystems.pt

1. Portugalia nie zmieniła swoich granic od 1139 roku, co czyni ją najstarszym 
państwem w Europie.

2. W dniu 1 listopada 1755 roku, Lizbonę nawiedziło trzęsienie ziemi o sile 9,0 
w skali Richtera, po którym przeszła fala tsunami, a następnie wybuchły pożary. 
85% budynków zostało doszczętnie zniszczonych, zginęło 275 000 ludzi. Było 
to jedno z największych trzęsień ziemi w historii Europy.

3. Od 1808 do 1821 roku Rio de Janeiro było stolicą Portugalii – jedna stolica 
kraju europejskiego będąca poza terytorium Europy. Portugalczycy znają 365 
potraw z dorsza – na każdy dzień roku.

4. Język portugalski w piśmie jest niemal identyczny z hiszpańskim, natomiast 
wymowa jest zupełnie inna. 

5. Ruch lewostronny obowiązywał do 1 czerwca 1928 roku.
6. W Portugalii zbudowano najdłuższy most w Europie.  Most Vasco da Gama 

znajduje się na obrzeżach Lizbony nad rzeką Tag i ma długość 17 km.
7. W Lizbonie znajduje się najstarsza księgarnia na świecie - Bertrand -  założona 

w 1732 roku.
8. Handel niewolnikami w Portugalii został zakazany dopiero w 1850 roku.
9. Portugalia słynie ze swoich fal i jest wymarzoną destynacją surferów.

CZY WIESZ, ŻE...

O EXACT SYSTEMS

Cabo Espichel 

Kafle 
w tradycyjne 
wzory



Moskwa
Rosja

Sobór Wasyla Błogosławionego



Stolica Rosji i największe miasto tego kraju. Ulice tutaj 
miewają po sześć pasów w każdą stronę, a blokowiska 
ciągną się kilometrami. Tu Zachód spotyka się ze Wscho-
dem, a historia z nowoczesnością. Tu swoją siedzibę ma 
rosyjski oddział Exact Systems. Moskwa jest pełna kontra-
stów:  szara i barwna, biedna i luksusowa, piękna w swojej 
brzydocie. Jeden wyjazd nie wystarczy,  by ją poznać ale na 
pewno pozwoli poczuć jej czar i klimat.

Kreml (Кремль) 
Na lewym brzegu rzeki Moskwy znajduje się miej-
sce, które pamięta wszystkie ważne decyzje carów. 
To jak wygląda dziś, kształtowało się na przestrze-
ni niemal 800 lat! Pierwsza drewniana baszta na 
Wzgórzu Borowickim została zbudowana w 1147 
roku, by w kolejnych stuleciach rozrastać się o ko-
lejne budynki, mury, wieże, świątynie. Kreml to 
imponujący zespół budowli i serce Moskwy. 
W 1990 roku został wpisany na listę Światowego 
Dziedzictwa Kultury UNESCO. Dziś Kreml pełni 
dwie funkcje: jest oficjalną rezydencją prezydenta 
Rosji i mieści się w nim główne muzeum kraju — 
Zbrojownia Kremlowska. Można tu też zobaczyć 
Plac Katedralny z przylegającymi do niego Sobo-
rami oraz Dzwonnicę Iwana Wielkiego. 
www.kreml.ru

Metro 
(Московский метрополитен)
300 kilometrów torów, 200 stacji, 4500 wagonów 
i najpiękniejsze stacje, jakie można sobie wyobra-
zić: Komsomolskaja, Prospekt Mira, Nowosło-
bodskaja, Płoszczad´ Riewolucyi… Pełne przepy-
chu, zdobień, złota, mozaik, bogatej architektury, 
rzeźb, galerii, kryształowych żyrandoli. Warto je 
odwiedzić, nie ma drugiego tak klimatycznego 
metra na świecie!
www.mosmetro.ru

Sobór Wasyla Błogosławionego 
(Собор Василия Блаженного)
Przepiękna budowla, która jest wizytówką 
 Moskwy, została wybudowana na rozkaz Iva-
na IV Groźnego. Na początku na fundamencie 

Moskwa

CENTRUM 
MIASTA



 znajdowało się 8 cerkwi zwieńczonych kopuła-
mi: 4 małe, kwadratowe cerkwie i 4 duże ośmio-
boczne. Każda z nich symbolizuje dzień walk 
pod Kazaniem. Dodatkową 9 cerkiew w 1588 
roku rozkazał wybudować car Fiodor Ivanowicz. 
Na uwagę zasługują przepiękne ikony sakralne 
i ściany pomalowane ornamentami w kształcie 
kwiatów we wnętrzach cerkwi.
Plac Czerwony, Moskwa 

Państwowe Muzeum Historyczne 
(Государственный исторический 
музей), 
Kolekcja muzeum liczy około 4,5 miliona ekspona-
tów jest gratką dla amatorów historii Rosji. Wysta-
wa zawiera archeologiczne znaleziska, starożytne 
narzędzia, biżuterię, przedmioty z brązu i kamie-
nia, kolekcję map Moskwy, oryginalne kostiumy, 
akcesoria, meble i inne przedmioty codziennego 
użytku. Aby docenić bogactwo zgromadzonej tam 
wiedzy warto wiedzieć, że tylko 0,5% wszystkich 
zbiorów jest udostępnione zwiedzającym.
www.en.shm.ru

Teatr Bolszoj (Большой театр) 
Znany na całym świecie Teatr Wielki, który jest 
domem baletu i opery. Będąc w Moskwie skorzy-
staj z bogactwa kulturowego w pięknym, śpiew-
nym języku i wybierz się na jedno z klasycznych 
rosyjskich przedstawień.
www.bolshoi.ru

Plac Czerwony (Красная площадь) 
Plac został wpisany w 1991 roku, jako pierwszy 
obiekt w Rosji, na listę Światowego Dziedzictwa 
Kultury UNESCO. I nic dziwnego - sławny plac 
o szerokości 70 metrów i długości 330 metrów 
przylegający do ścian Kremla zna chyba każdy. Tu-
taj odbywały się liczne manifestacje, parady i defi-
lady. Przy placu znajdziemy najważniejsze atrakcje 
turystyczne Moskwy: Kreml, Muzeum Histo-
ryczne, GUM i Sobór Wasyla Błogosławionego. 

Park Gorkiego 
(Центральный парк культуры и отдыха 
имени Горького) 
Warto wiedzieć, że Moskwa to nie tylko budynki 

i beton, ale i całe mnóstwo zielonych parków, do 
których mieszkańcy wybierają się, by odpocząć, 
zrelaksować się, aktywnie spędzić czas na świe-
żym powietrzu. Najpopularniejszym jest Park 
Gorkiego, który w 2011 roku przeszedł gruntow-
ną modernizację. Możesz dojść tu pieszo z cen-
trum albo szybko dojechać metrem (przystanek 
Park Kultury). Jak spędzić tu czas? W zależności 
od pory roku możesz wybrać się do plenerowego 
kina, siłowni, skate parku, popływać rowerkami 
wodnymi, pospacerować lub zrelaksować się przy 
szumie fontanny. 
Krymskiy Val 9, Moskwa 

Worobiowe Wzgórza 
(Воробьёвы го́ры) 
Stąd, zupełníe za darmo, możemy podziwiać wspa-
niałą panoramę całej Moskwy. Piękną, szczególnie 
nocą, gdy podświetlane  budynki uzupełniają roz-
gwieżdżone niebo. Na Worobiowych Wzgórzach, 
oprócz platformy obserwacyjnej znajdziesz skocz-
nię narciarską o długości 320 m, a na wysokości 
przystani rzecznej wyciąg krzesełkowy. 

Arbat (Арбат) 
Nie ma lepszego miejsca na poczucie klimatu 
miasta niż ulica artystów. Kamienice tutaj są świa-
dectwem niezwykłej przeszłości tego najdłuższe-
go w Moskwie deptaku: z łatwością znajdziesz 
domy Puszkina, Tołstoja, pomniki Okudżawy 
oraz Natalii i Aleksandra Puszkin. Dzięki nie-
zliczonym kafejkom, które sąsiadują ze sklepami 
z pamiątkami Arbat jest zawsze pełen muzyków, 
ulicznych artystów, tętni życiem.

Fontanna Przyjaźń Narodów 
(Фонтан Дружба народов СССР) 
Ma 24 metry wysokości; wygląda pięknie z bliska 
i z daleka. Przedstawia szesnaście sióstr-republik, 
symbolizujących kraje wchodzące w skład byłego 
Związku Radzieckiego. Każda z pozłacanych statui 
wyposażona jest w symbol kraju, który uosabia. 
Po rozpadzie ZSRR fontanna została zapomniana 
i popadła w ruinę, obecnie jednak przywrócono 
jej dawną świetność i budzi zachwyt dzięki boga-
tym złoceniom oraz kunsztowi wykonania.
Prospekt Mira 119, Moskwa



LOKALNE 
POLECENIA

Jeśli jesteś łasuchem to wiadomość,           
że w Moskwie znajduje się muzeum cze-
kolady na pewno Cię ucieszy. W Cho-
ko Muzeum poznasz kulisy procesu 
produkcji łakoci: od ziarna kakaowca 
po gotową tabliczkę, spróbujesz czeko-
ladowych smakołyków, a w sklepikach 
zrobisz  zapasy na powrót do domu. 
 Pamiętaj by zarezerwować zwiedzanie na    
w  ww.chokomuseum.ru.

Alexander

Najlepiej poznawać Moskwę wczesnym 
rankiem: między 5 a 7 rano. Miasto 
 dopiero się budzi, kawiarnie serwują 
pyszne śniadania, stacje metra nie są tak 
zatłoczone przez co łatwiej znaleźć dobry 
kadr, a wschód słońca jest piękny.

Maria

Przy stacji metra Smolenskaja znajdu-
je się pomnik legendarnych brytyjskich 
 detektywów ufundowany przez Brytyj-
ską Ambasadę. Legenda głosi, że jeśli 
ktoś usiądzie pomiędzy Sherlockiem 
 Holmes’em i Doktorem Watsonem 
i  pomyśli życzenie, będzie miał szczęście 
na zawsze. To jedyny taki pomnik na 
świecie!

Valeria

3 rady od mieszkańców

3 miejsca, gdzie warto zjeść

Lavkalavka Restaurant
Petrovka 21/2, +7 4956212036

Miejsce z niebywała atmosferą – swobodną,               
ale na poziomie.  Posiłki są bardzo smaczne i po-
dane w wykwintny sposób. Świetna obsługa kelner-
ska.Warto zamówić tatara i barszcz.
www.restoran.lavkalavka.com
 
Restaurant Matryoshka
Kutuzovski Prospekt 2/1, +7 4951546568

Próbowanie lokalnej kuchni podczas podróży jest 
zawsze dobrym pomysłem! Szeroki wybór po-
traw, bardzo dobre jedzenie, w przystępnej cenie.               
Na deser spróbuj tarty jabłkowej. Plus za piękny 
nowoczesny wystrój z dużą liczbą elementów mie-
dzianych i mosiężnych. 
www.matryoshka-rest.ru

Rumka Vodki Leps
Petrovka 30/7

Świetne miejsce, aby poczuć rosyjskiego ducha, 
usiąść z przyjaciółmi i cieszyć się przyjemną, 
 domową atmosferą. W ofercie duży wybór nalewek 
w przystępnych cenach. Przemiła obsługa sprawia, 
że chcesz wrócić tam jak najszybciej.
www.rumkabyleps.ru

3 miejsca, gdzie warto nocować

The Ritz-Carlton, Moscow
Tverskaya Street 3, +74952258888
www.ritzcarlton.com

Metropol Moscow
Teatralniy Proezd 2 , +7 4951535683
www.metropol-moscow.ru
 
Hotel Sovietsky
Leningradskiy Prospect 32/2,  +8 4959602000
www.sovietsky.ru



Wyjazdowa checklista Exact Systems:

Odwiedź Rosyjskie Muzeum Wódki.

Wybierz się na zwiedzanie szlakiem „Mistrza i Małgorzaty” Bułhakowa.

Obejrzyj przedstawienie baletowe w Teatrze Bolszoj.

Sfotografuj piękny Sobór Wasyla Błogosławionego.

Wybierz się na zwiedzanie Bunkra 42 - podziemnego schronu 
zbudowanego na wypadek ataku jądrowego.

Dojedź metrem na najpiękniejsze stacje: Komsomolskaya i Slavyansky Bulvar.

Odpocznij w jednym z moskiewskich parków.

Weź udział w wieczornej lekcji tańca w Parku Gorkiego.

Zrób zakupy w Głównym Domu Towarowym

Spróbuj rosyjskich przysmaków: blin, solanki oraz kulebiaka.

Fontanna Przyjaźń Narodów



Maslenitsa
Przypada na 7 tygodni przed Wielkanocą, trwa tydzień i jest czasem uczt i zabaw. 
 Festiwalowicze mają możliwość spróbowania 170 rodzajów blinów z różnymi  nadzieniami. 
Czekają na nich także różnego rodzaju zabawy i wydarzenia: przedstawienia teatralne, 
pokazy tańca, maskarady, wystawy, warsztaty kulinarne i kaligraficzne. To wydarzenie dla 
całej rodziny, a dzięki szerokiemu wachlarzowy rozrywek każdy znajdzie coś dla siebie.
www.mos.ru

Moscow Stars 
Główna atrakcja w maju — seria koncertów muzyki klasycznej organizowana przez 
 Moskiewskie Towarzystwo Filharmoniczne. 

Moskiewskie Dni Miasta
Święto ustanowione przez Borysa Jelcyna w 1986 roku, by celebrować powstanie  miasta. 
Obchody organizowane są w pierwszy weekend września; w sobotę kolorowa parada 
 podąża ulicą Tverskyaka w kierunku Placu Czerwonego, gdzie odbywają się uroczystości. 
Organizowane są także bezpłatne wydarzenia kulturalne, wieczorne pokazy fajerwerków; 
można też spróbować street food’owej kuchni czy spędzić czas w wesołych miasteczkach.
www.mos.ru

WAŻNE WYDARZENIA

Widok na Sobór Chrystusa Zbawiciela 
w Moskwie



Dzień dobry! / Dobry wieczór! Доброе утро! / Добрый день! / Добрый 
вечер!

Do widzenia До свидания!
Dziękuję Спасибо!

Proszę Пожалуйста!
Przepraszam Извините пожалуйста
Tak / Nie Да / Нет
Jak się masz? Как дела?
Gdzie jest...? Где находится…?
Jak trafić do...? Как я могу добраться до ...?
Czy możesz mi pomóc? Вы можете мне помочь?
Czy mówisz po angielsku? Вы говорите по английски?
Przepraszam, nie rozumiem. Извините я не понимаю
Ile to kosztuje? Сколько это стоит?
Czy macie wolne pokoje? У вас есть свободные номера?
Czy jest wolny stolik? Это место свободно?
Chciałabym/Chciałbym zamówić... Я хотел бы заказать…
Poproszę rachunek. Можно просить счёт?
Danie było pyszne. Это было очень вкусно
Pięknie dziś wyglądasz! Ты выглядишь красиво
Miło mi Cię poznać! Приятно познакомиться
Przyjemność po mojej stronie. Мне это в радость
To będzie dobry dzień! Это будет хороший день!
Kocham Cię! Я люблю тебя!
Poproszę piwo! Дайте мне, пожалуйста, кружку пива.

SŁOWNICZEK

widok na Kreml Muzeum Historyczne w Moskwie



Rosyjska spółka została założona 2010 roku. 
Managerem Zarządzającym jest Victoria Lvova. 

AO Exact Systems
Khoroshevskoe highway, 32A, bld.22, office 428 I 123007 Moscow 
tel. +7 (499) 701 99 36  I  e-mail: office@exactsystems.ru

1. Rosja jest wielonarodowa i wielokulturowa. Występuje tam ponad 100 różnych 
narodowości.

2. W najbliższym punkcie Rosję od Ameryki oddziela odcinek o długości 4 km.
3. Najsłynniejszą grę komputerową – tetris stworzył w 1985 roku Rosjanin Aleksiej 

Pazhitnov.
4. Moskwę często nazywa się miastem mostów. W całej metropolii jest ich aż 490!
5. Nevyansk, wieża znajdująca się w regionie Sverdlovsk, była wyposażona w pioru-

nochron na ćwierć wieku, zanim został zaprojektowany przez Benjamina Fran-
klina.

6. Na Syberii rośnie ponad 25 % wszystkich lasów świata.
7. W Moskwie mieszka 74 miliarderów. 3 razy więcej niż w Nowym Jorku.
8. Na terenie Federacji Rosyjskiej obowiązuje aż 10 różnych stref czasowych – wię-

cej, niż w jakimkolwiek innym kraju świata.
9. W Moskwie od 2014 roku funkcjonuje tzw. policja turystyczna, która odpowiada 

za bezpieczeństwo turystów i gości przebywających w stolicy Rosji.
10. Jazda brudnym samochodem jest w Rosji przestępstwem. Jeśli policjant zdecy-

duje, że pojazd jest zbyt brudny, kierowcę czeka mandat w wysokości 2000 rubli.

CZY WIESZ, ŻE...

O EXACT SYSTEMS

Wnętrze 
moskiewskiego metra



Bukareszt
Rumunia

Ateneum Rumuńskie 
– sala koncertowa w centrum 

Bukaresztu



Bukareszt — stołeczne miasto Rumunii w którym znajduje 
się siedziba rumuńskiego oddziału Exact Systems.  Położo-
ne w południowo-wschodniej części kraju nad rzeką Dym-
bowicą. To miejsce kontrastów: bogato zdobionych sece-
syjnych pałaców z modernistycznymi kamienicami oraz 
socrealistyczną architekturą mieszkalną i rządową. Miasto, 
które nosi blizny poprzednich stuleci, ale po bliższym po-
znaniu intryguje, zaskakuje i zdecydowanie daje się polu-
bić! Jest miastem wdzięcznym: jeśli wyruszysz do niego 
bez uprzedzeń, bez głowy pełnej stereotypów odwdzięczy 
się serdecznymi ludźmi, wspaniałym winem, doskonałą 
kuchnią i niezapomnianymi wrażeniami.

Bukareszt

Mały Paryż /
Pola Elizejskie /
Pałac Królewski /
Narodowe Muzeum Sztuki
Mówi się, że w Bukareszcie trzeba się zgubić: zaj-
rzeć w niewielką uliczkę, dotknąć zmurszałych 
murów, przejść przez zardzewiałą furtkę. Znaj-
dziesz wtedy ślady Micul Paris, Małego Paryża 
(Bukareszt ma swój Łuk Triumfalny i swoje Pola 
Elizejskie - Bulevardul Unirii). Odwiedź Pałac 

Królewski (Palatul Regal), gdzie znajduje się 
Narodowe Muzeum Sztuki (Muzeul National 
de Arta al României) z niezwykle bogatą ekspo-
zycją. Znajdziemy tu płótna Van Eyka, Bruegela, 
Rubensa, Rembrandta, Renoira, Picassa, Moneta 
oraz innych znakomitych malarzy europejskich 
i rumuńskich. Budynek Pałacu został dotkliwie 
zdemolowany podczas przewrotu w 1989 roku, 
jednak odrestaurowano go z ogromną dbałością 
o szczegóły.
www.mnar.arts.ro



Kompleks Curtea Veche /
Cerkiew
Kompleks Curtea Veche wzniesiony przez Włada 
Palownika zanim miasto stało się stolicą kraju. To 
tutaj znajdziemy najstarszą cerkiew w Bukaresz-
cie, wielokrotnie niszczoną, dwukrotnie spaloną, 
niestrudzenie odbudowywaną i ponadczasowo 
piękną.
Strada Franceză 25, Bukareszt

Ateneul Român 
Ateneul Roman jest architektoniczną perłą Bu-
karesztu, zbudowaną w 1888 roku dla stowarzy-
szenia literackiego. Budynek pełnił też funkcję 
parlamentu, a po zbombardowaniu przez Niem-
ców w sierpniu 1944 roku, został odbudowany 
i od tamtej pory użytkowany jest jako audytorium 
i siedziba Orkiestry Filharmonii Rumuńskiej. 
Szczególnie polecamy koncert we wnętrzach doby 
fin de siecle!
www.fge.org.ro

Pałac Kasy Oszczędnościowej
W czasie spaceru po Bukareszcie warto zawędro-
wać pod Palatul CEC, Pałac Kasy Oszczędnościo-
wej, ze wspaniałą fasadą, której łuk wsparty na 
ogromnych kolumnach oraz przeszkloną kopułą. 
I tylko żal bukareszteńskiej starówki, której część 
zrównano z ziemią pod budowę tego budynku
-pomnika.
Calea Victoriei 13, Bukareszt

Muzeul Satului
Jedną z najciekawszych atrakcji Bukaresztu jest 
skansen Muzeul Satului. Muzeum Wsi zajmuje 
obszar 15 hektarów na których znajdują się do-
mostwa, gospody, kościoły, młyny wodne i krzyże 
przydrożne. To prawdziwie żywa historia ludzi 
zamieszkujących tereny całej Rumunii!
www.muzeul-satului.ro

Ogród Botaniczny
Zajrzyj również do Ogrodu Botanicznego (Grădi-
na Botanică din Bucureşti) z ponad 10 000 gatun-
kami roślin. Wybierz się w piękną podróż w świat 
natury, spokoju. Szczególnie warte uwagi są oran-
żeria i szklarnie, gdzie znajdziesz rośliny tropi-
kalne, ogromne palmowce, bananowce, kaktusy 
i dzikie paprocie! 
www.gradina-botanica.unibuc.ro

Dwór hospodara Constantin 
Brâncoveanu /
Posiadłość w Mogosoaia
Aleja Zwycięstwa wyłożona dębowymi balami łą-
czyła, dziś już nieistniejący, bukareszteński dwór 
hospodara Constantin Brâncoveanu nad brze-
giem Dymbowicy z posiadłością w Mogosoaia, 
gdzie wciąż można podziwiać piękny pałac. 

Strada Lipscani
Na Strada Lipscani, popularnym deptaku, poczu-
jecie klimat starego miasta, z licznymi knajpka-
mi, restauracjami i sklepikami. Tutaj Bukareszt 
żyje innym rytmem, łącząc przeszłość z teraźniej-
szością.

Cărturești Carusel
Lubisz czytać? Zajrzyj do Carturesti Carusel - sze-
ściopiętrowej księgarni w zabytkowej, odrestauro-
wanej kamienicy z 1903 roku.
www.carturesticarusel.ro

La Fabrica 
La Fabrica pokazuje artystyczną duszę Buka-
resztu: ciekawe instalacje oraz kolorowe murale 
sąsiadują tutaj ze sklepami vintage i wegańskimi 
knajpkami. Świetne, klimatyczne miejsce!
www.fabrica-club.ro

La Fabrica



LOKALNE 
POLECENIA
3 miejsca, gdzie warto zjeść
Acurela Bistro
Strada Polonă 40, +40 726 96 76 00

Małe bistro stworzone przez i z myślą o kreatywnych 
ludziach Bukaresztu. Oprócz mocnej kawy znajdzie-
cie tu wystawy, koncerty jazzowe i występy teatralne. 
Świetnie wygląda ogródek z kolorowymi parasolkami 
wiszącymi nad stolikami!
www.acuarelabistro.ro

Restaurant Vatra, 
Strada Actor Ion Brezoianu 19, +40 213 158 375

Jeśli chcesz spróbować naprawdę smacznego, auten-
tycznego rumuńskiego jedzenia w komfortowych 
 warunkach, Vatra to strzał w dziesiątkę. W menu znaj-
duje się najlepsza ciorba w mieście; jest też mamali-
ga, która świetnie pasuje do sarmale. Wnętrze zdobią 
 tradycyjne rumuńskie dekoracje, a latem na tarasie 
można posłuchać regionalnej muzyki i obejrzeć ludo-
we tańce. Odwiedziny tutaj to całe doświadczenie!
www.vatra.ro

Caru’ cu bere
Strada Stavropoleos 5, +40 726 282 373

Pierwsze wzmianki o tym miejscu pochodzą z 1879 
roku, kiedy powstała tu warzelnia piwa. Budynek re-
stauracji jest znany ze swoich secesyjnych dekoracji 
i jest prawdziwie piękny. Równie bogata co wnętrze, 
jest karta dań. Znajdziecie tu tradycyjną rumuńską 
kuchnię, a o jej jakości niech świadczy fakt, że miesz-
kańcy Bukaresztu tłumnie odwiedzają Caru’ cu bere. 
Lokal otwarty jest od 8.00, więc może być dobrym wy-
borem na śniadanie.
www.carucubere.ro

3 miejsca, 
gdzie warto nocować
Venis Boutique Residence
10 Strada Clopotarii Vechi, Sector 1, 
+40 771 116 331
www.venishotel.ro

Hotel Cismigiu
Bulevardul Regina Elisabeta 38, 
+40 31 403 0500
www.hotelcismigiu.ro

Crystal Palace Hotel Bucharest
Strada Căpitan 
Alexandru Șerbănescu 18-20, 
+40 21 233 2030
www.crystalpalacehotel.ro

dwór hospodara 
Constantina 
Brancovean

Ogród Botaniczny



Wyjazdowa checklista Exact Systems:

Zapoznaj się ze współczesną sztuką rumuńską w Muzeul K.H. Zambaccian.

Spróbuj tradycyjnego rumuńskiego jedzenia: mamałygi z bryndzą, kiełbasek mici, 
pączków papanași.

Wybierz się na wycieczkę z przewodnikiem po Pałacu Parlamentu.

Wypij drinka pod szklanym sklepieniem Pasażu Villacrosse.

Spędź cały dzień w Narodowym Muzeum Wsi Rumuńskiej.

Obejrzyj kolekcję 150 zabytkowych pojazdów w Tiriac Collecetion.

Kup książkę ulubionego autora w Carturesti Carusel (albo zrób perfekcyjne zdjęcie 
w tych pięknych wnętrzach).

Zrelaksuj się w Ogrodzie Botanicznym.

Chilluj w ogródkach baru Eden na Calea Victoriei 107.

Wybierz się na niespieszny spacer po mieście.

Jeśli chcesz przywieźć ze swojej podróży do Bukaresztu oryginalną 
pamiątkę, zajrzyj do Ping Pong Shop na Intrarea Roma 7. To sklep 
z  antykami, nietuzinkowymi dodatkami do wnętrz i meblami vintage. 
Nie zapomnij zarezerwować wizyty w sklepie z wyprzedzeniem!

Clara

Bukareszt szczyci się bezpretensjonalną, prostą kuchnią. Obowiązkowo 
należy spróbować mamałygę, a na deser pączki papanasi. Na popołu-
dniową kawę wybierz się do Pasajul Vilacrosse, pasażu z żółtym dasz-
kiem. Na te kilka dni przestań liczyć kalorie i delektuj się pysznościami, 
których wyjątkowy smak znajdziesz tylko w Rumunii!

Eliza

„Wolimy stawiać wino na stole niż pomniki na ulicach” mówią buka-
reszteńczycy. To się czuje: w klimacie miasta, w radości życia miesz-
kańców, w lekkości bytu. Kiedy tu przyjeżdżasz, postaraj się zatracić się 
w atmosferze. Nie licz czasu, zaglądaj w różne zakątki, szukaj śladów 
dawnej świetności miasta, poznawaj ludzi. 

Angela

3 rady od mieszkańców



George Enescu Music Festival
Prestiżowy festiwal muzyki klasycznej, przyciągający najlepsze orkiestry i najbardziej 
znamienitych wykonawców z całego świata. Wraz z festiwalem odbywa się konkurs 
 talentów dla młodych muzyków.
www.festivalenescu.ro

Balkanik Music Festival
Niewielki festiwal, którzy przyciąga publiczność kameralną atmosferą, piękną oprawą 
i  starannie dobranymi wykonawcami. Trzy dni przepełnione bałkańską muzyką, cygań-
skim pankiem i bardziej tradycyjnym brzmieniem trębaczy. Scena festiwalu ulokowana jest 
na Piața Gara Băneasa 1, a nieopodal znajduje się przyjemna strefa chillout z leżaczkami.
www.balkanikfestival.ro

Târgul Meșterilor Populari
Majowe targi rzemiosła w Bukareszcie gromadzą setki rzemieślników ze wszystkich 
 zakątków Rumunii oraz odwiedzających, którzy chcą poznać tajniki garncarstwa, 
 tkactwa, rzeźby w drewnie i wielu innych sztuk ludowych. To też okazja do testowania 
regionalnych win i serów.
www.mtariicrisurilor.ro

WAŻNE WYDARZENIA

Budynek  
Biblioteki Narodowej 



Dzień dobry! / Dobry wieczór! Buna dimineața! / Buna ziua! / Bună seara!

Do widzenia La revedere!
Dziękuję Mulțumesc!

Proszę Te rog!
Przepraszam Mă scuzați!
Tak / Nie Da / Nu
Jak się masz? Ce faci?
Gdzie jest...? Unde este ... ?
Jak trafić do...? Cum pot ajunge la... ?
Czy możesz mi pomóc? Poți să mă ajuți?
Czy mówisz po angielsku? Vorbești engleză?
Przepraszam, nie rozumiem. Îmi pare rău, nu înțeleg
Ile to kosztuje? Cât costă aceasta?
Czy macie wolne pokoje? Aveți camere disponibile?
Czy jest wolny stolik? Aceasta masă este liberă?
Chciałabym/Chciałbym zamówić... Aș dori să comand ...
Poproszę rachunek. Îmi puteți aduce nota, vă rog?
Danie było pyszne. Mâncarea a fost delicioasă!
Pięknie dziś wyglądasz! Arați extraordinar!
Miło mi Cię poznać! Încântată să te cunosc!
Przyjemność po mojej stronie. Plăcerea mea!
To będzie dobry dzień! Aceasta va fi o zi bună!
Kocham Cię! Te iubesc!
Poproszę piwo! Un pahar de bere, va rog!

SŁOWNICZEK

Pałacowe wnętrza Parlamentu Rumunii



Exact Systems SRL istnieje od 2013. 
Managerem Zarządzającym jest Iulian Tomescu. 

Exact Systems SRL
Bulevardul Unirii, No. 27, Bloc 15, Sc. 1,
Et. 7, Apt. 19, Sector 5, Bucharest
tel. +40 31 8052001  I  e-mail: office@exactsystems.ro

1. Narodowym sportem Rumunii jest gimnastyka.
2. Rumuński wynalazca Henri Coanda zaprojektował i zbudował pierwszy na 

świecie samolot odrzutowy, znany jako Coanda-1910. 
3. Drugim co do wielkości podziemnym lodowcem w Europie jest lodowiec Sca-

risoara, znajdujący się pod górą Bihor w Rumunii. Ma powierzchnię 75 000 
metrów sześciennych. Powstał ponad 3 500 lat temu!

4. W Rumunii płaci się lejem, który dzieli się na 100 banów. Co ciekawe, banknoty 
wykonane są z plastiku.

5. Rumunia jest dziewiątym co do wielkości producentem wina na świecie.
6. W kraju tym w 1917 roku wydano najmniejszy na świecie banknot o nominale 

10 bani. Ma on 2,75 cm szerokości i 3,8 cm długości.
7. Timisoara było pierwszym europejskim miastem, które wprowadziło konne 

tramwaje w 1869 roku i elektryczne oświetlenie ulic w 1889 roku.
8. Jednym z bohaterów narodowych Rumunii jest znany z okrucieństwa, ale 

i  waleczności książę Vlad Palownik — pierwowzór literackiego hrabiego Draculi.
9. Miejscowość Sapanta, Baia Mare, słynie z kolorowych nagrobków utworzonych 

z obrazów,  które reprezentują sceny z życia pochowanych osób, oraz wierszy, 
w których osoby te są opisane. Nazywany jest Wesołym Cmentarzem.

10. Transfăgărășan – 90-cio kilometrowa droga krajowa przez Południowe  Karpaty 
została przez prowadzących ‘Top Gear’ określona ‘Najlepszą drogą do jazdy 
 autem na świecie’.

CZY WIESZ, ŻE...

O EXACT SYSTEMS

Arcul de Triumf - Łuk triumfalny
poświęcony jest wszystkim żołnierzom 
walczącym w barwach Rumunii



Żylina
Słowacja

Kościol pw. Nawrócenia 
św. Pawła Apostoła



Żylina jest czwartym co do wielkości miastem Republiki 
 Słowackiej. Otoczona górami, leży u ujścia Rajčanki i Kysucy do 
Wagu, na północno-zachodniej granicy Kotliny Żylińskiej i jest 
ośrodkiem specjalizującym się w produkcji samochodów. Dlatego 
też miasto stało się siedzibą naszego słowackiego oddziału.  Jednak 
Żylina wraz z regionem Horné Považie to również atrakcyjna 
destynacja turystyczna. Warto odwiedzić Żylinę - „perłę Wagu“: 
odkryć jej bogatą historię, poznać zabytki, spróbować kluseczek 
z bryndzą halušky w jednej z lokalnych restauracji. Zaprzyjaźnić 
się ze Słowacją, bo to prawdziwie wyjątkowe miejsce na Ziemi!

Historyczne centrum miasta
Najważniejszą częścią miasta jest jego historycz-
ne centrum wokół placu Maryjnego (Mariánské 
náměstí) z charakterystycznymi kamienicami 
z różnych epok, ratuszem, kościołem Nawrócenia 
św. Pawła oraz wieloma restauracjami i sklepami. 
Jest tu też barokowa rzeźba Niepokalanej  Panny 
Maryi z 1738 roku: Matka Boska stoi na kuli ziem-
skiej i półksiężycu o ludzkim profilu jedną stopą 
przydeptując węża. Na środku placu stoi fontanna, 
a spacerowicze mogą odpocząć na jednej z licznych 
ławeczek ulokowanych wzdłuż jednego z najpięk-
niejszych i najdłuższych deptaków na Słowacji. To 
bardzo spokojne, bijące pozytywną energią miej-
sce. Od 1987 roku historyczne centrum Żyliny sta-
nowi miejski obszar chroniony.

Mur obronny
W górnej części muru obronnego Żyliny (Horný 
Val) znajduje się Wieża Buriana (Burianova veža). 
W przeszłości służyła ona jako dzwonnica i punkt 
obserwacyjny w przypadku zagrożenia; dziś jest 
udostępniana zwiedzającym podczas półgodzin-
nych wycieczek. Wolno stojąca Wieża Buriana jest 
jedną z najstarszych dzwonnic renesansowych na 
Słowacji i przypomina włoskie, miejskie dzwonni-
ce tzw. kampanile.
www.tikzilina.eu/burianova-veza

Góry
Miasto jest otoczone pasmami górskimi, gdzie 
można podziwiać piękną przyrodę, jeździć na ro-
werze, na nartach lub wędrować. W rejonie Małej 
Fatry, nieopodal Żyliny, znajdują się malownicze 

Żylina



Jánošíkove Diery - sieć kanionów i wąwozów z 20 
przepięknymi wodospadami, formacjami skalnymi 
o różnorakich kształtach, sekretnymi kładkami, 
drabinami, łańcuchami i przepiękną fauną i florą. 
Możesz wybrać jedną z czterech tras. Krótka trasa 
jest idealna dla rodzin z dziećmi i seniorów za spra-
wą małej różnicy wzniesień, jednak to najdłuższa 
trasa jest najpiękniejsza.
Biely Potok 664, 013 06 Terchová

Demianowska Jaskinia Wolności 
Demänovská Jaskyňa Slobody jest zaliczana do 
grona najpiękniejszych jaskiń w Europie i czaruje 
przepięknymi, różnobarwnymi naciekami na-
skalnymi. Trasa wycieczkowa liczy 1800 metrów 
długości i prowadzi po ponad 900 schodach. 
W podziemiu można podziwiać stalagmity, sta-
laktyty, wodospady kamienne, jeziorka z perłami, 
Przepaść Skoczków, a także wodospad jaskinio-
wy o długości 60 m lub organy jaskiniowe – zbiór 
stalagmitów, z którego po uderzeniu wydobywają 
się dźwięki gamy. Temperatura wewnątrz jaskini 
nie ulega zmianom i przez cały rok utrzymuje się 
na poziomie 7˚C. Jest to najczęściej odwiedzana 
jaskinia na Słowacji.
www.ssj.sk

Wioska Čičmany
Pół godziny drogi na południe od Żyliny położona 
jest mała wioska Čičmany, która słynie z „pierni-
kowych chałupek” czyli domków z bali z typową 
białą ornamentyką, a także z oryginalnych haftów 
w złocistych odcieniach, magii ludowej i bogatych 
tradycji. Wioska liczy ponad 130 domków, z któ-
rych najlepiej zachował się piętrowy Dom Radena 
oraz, sąsiadujący z nim, parterowy Dom Grzego-
rza. W Čičmanach warto spróbować też lokalnej, 
słowackiej kuchni!

Zamek Budatín 
Choć budynek renesansowego zamku Budatín (Bu-
datínsky zámok) od 2007 roku przechodzi gruntow-
ny remont, to zostały tutaj całorocznie udostępnione 
eksponaty pochodzące ze zbiorów Poważskiego 
Muzeum (Považské Múzeum) z dziedziny sztuki 
druciarskiej, nauk przyrodniczych, historii trans-
portu i archeologii. Warto również wyruszyć na 
spacer po przylegającym, rozległym kompleksie 
parkowym, który kończy się w dorzeczu rzek Váh 
i Kysuca. Rosną tutaj egzotyczne gatunki drzew 
i krzewów.
www.pmza.sk

Dworzec
W Żylinie warto zwrócić uwagę na dworzec. Choć 
na pierwszy rzut oka szary i posępny, wyróżnia się 
przepięknymi witrażami na ścianie w holu głów-
nym od strony miasta. Autorami tych małych dzieł 
sztuki są: miejscowy malarz Fero Kráľ wraz z Ro-
bertem Dubravcem. Na pięciu witrażach przedsta-
wiono herby i stroje ludowe miast z regionu Żyliny 
– Liptov, Orava, Čičmany, Kysuce, Kraj Žilina.
P. O. Hviezdoslava, Żylina

Katakumby
Miłośników mrocznych historii zapraszamy do 
odkrywania tajemnic katakumb leżących pod 
kościołem p.w. Nawrócenia św. Pawła Aposto-
ła (Kostol Obrátenia sv. Pavla Apoštola) na Placu 
Mariańskim. Kiedyś chowano tutaj zmarłych, póź-
niej służyły za spiżarnie, w czasie drugiej wojny 
światowej były schronieniem żydowskich dzieci. 
Katakumby zaskoczą Cię nie tylko rozmiarem, ale 
i swoją historią oraz legendami z nimi związanymi. 
Wycieczki są organizowane przez Biuro Informacji 
Turystycznej w Żylinie kilkanaście razy w roku.
www.tikzilina.eu

Katedra św. Trójcy 
Katedrála Najsvätejšej Trojice w Żylinie została 
wybudowana około 1400 roku w miejscu, gdzie 
w XIII wieku stał zamek. Choć zaprojektowana w 
stylu gotyckim, po trzech pożarach i przebudowie 
nabrała cech renesansowych. Dzieła zniszczenia 
dopełniło trzęsienie ziemi w 1858 roku. Obecna 
postać, z ponad pięćdziesięciometrową wieżą, po-
chodzi z końca XIX wieku. Do świątyni prowadzą 
kamienne schody z balustradą, a przed nią znajdu-
je się niewielka fontanna oraz pomnik św. Cyryla 
i Metodego. Cały obiekt wywiera na zwiedzających 
ogromne wrażenie!
Horný Val 1, Żylina

Hurricane Factory Tatralandia
Macie ochotę na nieco bardziej podnoszące adre-
nalinę rozrywki? Hurricane Factory Tatralandia to 
tunel aerodynamiczny, w którym można spróbo-
wać latania i swobodnego unoszenia. W szklanej 
komorze lotu o średnicy 4,3 m i wysokości aż 14 
m powietrze osiąga prędkość 270 km/h i pozwala 
poczuć prawdziwy dreszcz emocji!
www.hurricanefactory.com



LOKALNE 
POLECENIA

Żylina organizuje corocznie imprezy 
kulturalne. Przy planowaniu odwiedzin 
warto wziąć pod uwagę „kalendarz 
kulturalny”. Uroczystości Staromiej-
skie, Dzień Średniowieczny, Carneval 
 Slovakia Żylina, Żylińskie Lato Kultu-
ralne,  Fest Anča, Festiwal Teatrów Lal-
kowych - każdy znajdzie coś dla siebie! 

Mária

Wybierz się na przedstawienie w naj-
starszym profesjonalnym teatrze lal-
kowym - Teatrze Lalek w Żylinie. 
W  repertuarze teatru znajdują się ada-
ptacje klasycznych bajek ludowych. 
To wyjątkowe doświadczenie i lekcja 
 historii w jednym!

Peter

Wybierz odpowiednią pogodę na 
 odwiedziny Słowacji. Zima jest idealna 
dla narciarzy, wiosną i jesienią war-
to wędrować po słowackich szlakach, 
latem spędzaj czas w basenach spa 
i  odwiedzaj jaskinie.

Jana

3 rady od mieszkańców

3 miejsca, gdzie warto zjeść

PyszVilla Nečas
Pri Celulózke 3494, +421 41 509 10 01

Najlepsza restauracja w województwie żylińskim 
serwuje najnowsze trendy w gastronomii i korzysta 
z sezonowych artykułów spożywczych. Goście mają 
do dyspozycji szeroką ofertę oraz przyjemne wnętrza 
restauracji lub podziemnej winoteki z pierwotnym skle-
pieniem stropu.
www.villanecas.sk

Trattoria
ul. Jozefa Vuruma 145/5, +421 41 564 35 55, 

Kuchnia włoska, słowacka i międzynarodowa w najlep-
szym wydaniu. Świeże składniki, grillowane smakołyki, 
domowe desery oraz taras sprawiają, że jest to miejsce 
w którym chętnie stołują się mieszkańcy.
www.dobree.sk

VegGo Bistro
Kálov 352/7, +421-911242981

Kuchnia słowacka jest oparta na mięsnych potrawach, 
dlatego znalezienie wegańskich opcji w restauracyjnych 
menu może być wyzwaniem. I tu pojawia się VegGo. 
Przytulne bistro z pysznym street food i wspaniałym 
tarasem to miejsce, które warto odwiedzić. Szczególnie 
polecamy burgery z seitanem!
www.fb.com/VegGoBistro

3 miejsca, gdzie warto nocować

Penzión Central Park
s.r.o., Sad SNP 663/18
www.penzioncentralpark.sk

Hotel Dubná Skala
Hurbanova 345/8
www.hoteldubnaskala.sk

Hotel Aphrodite
Osloboditeľov 131/4, Rajecké Teplice 
www.hotel-aphrodite.com



Wyjazdowa checklista Exact Systems:

Zrób piękne zdjęcie domków w Čičmanach.

Zrelaksuj się w jednym z okolicznych spa.

Lataj w Hurricane Factory.

Poznaj historię wszystkich kamiennic na Placu Mariańskim.

Posłuchaj legend podczas zwiedzania katakumb pod kościołem p.w. Nawrócenia 
św. Pawła Apostoła.

Znajdź swój ulubiony eksponat w galerii sztuki współczenej Poważa.

Spróbuj burgera z seitanem w VegGo Bistro.

Odwiedź Dom Sztuki „Fatra“ w którym w 1921 roku miał premierę pierwszy słowac-
ki film „Jánošík”. 

Znajdź wszystkie 81 QR kodów zamieszczonych przy ważnych budowlach Żyliny i 
poznaj historię zabytków. 

Obejrzyj wystawę dotyczącą dziejów transportu Muzeum Poważa na terenie Zam-
ku Budatín.

Katedra Trójcy Świętej



Uroczystości Staromiejskie
Trzydniowy festiwal połączony z targami rzemiosła to czas kiedy władzę w mieście przej-
mują artyści. Kolorowe orszaki, budzące zachwyt pokazy i muzyka, która rozbrzmiewa 
wokół to gwarancja udanej zabawy.
www.tikzilina.eu

Janosikove Dni w Terchová
Raz do roku okolice Żyliny stają się stolicą folkloru podczas międzynarodowego  festiwalu 
folklorystycznego Janosikowe Dni. Impreza wyróżnia się swą oryginalnością i już 
 dwukrotnie została ogłoszona turystyczną atrakcją roku!
www.janosikovedni.sk

Rajecký Maratón
Sportowe wyzwania w pięknych okolicznościach przyrody? Maraton w Rajcu już na stałe 
wpisał się w kalendarze biegaczy, a z każdym rokiem cieszy się coraz większym zaintere-
sowaniem, także wśród turystów!
www.rajeckymaraton.sk

WAŻNE WYDARZENIA

Główna brama wejściowa na zamek Strečno – ruiny zamku, 
w dużym stopniu zrekonstruowane, znajdujące się 
w miejscowości Strečno



Dzień dobry! / Dobry wieczór! Dobré ráno! / Dobrý deň! / 
Dobrý večer!

Do widzenia Dovidenia!
Dziękuję Ďakujem!

Proszę Prosím!
Przepraszam Prepáčte!
Tak / Nie Áno / Nie
Jak się masz? Ako sa máš?
Gdzie jest...? Kde je ... ?
Jak trafić do...? Ako sa dostanem do ... ?
Czy możesz mi pomóc? Môžete mi pomôcť?
Czy mówisz po angielsku? Hovoríte po anglicky?
Przepraszam, nie rozumiem. Prepáčte, nerozumiem
Ile to kosztuje? Koľko to stojí?
Czy macie wolne pokoje? Máte voľné izby?
Czy jest wolny stolik? Je tento stôl voľný?
Chciałabym/Chciałbym zamówić... Chcel by som si objednať ...
Poproszę rachunek. Môžem poprosiť účet?
Danie było pyszne. Jedlo bolo vynikajúce!
Pięknie dziś wyglądasz! Vyzeráš nádherne!
Miło mi Cię poznać! Teší ma!
Przyjemność po mojej stronie. S potešením!
To będzie dobry dzień! Vyzerá, že bude dobrý deň!
Kocham Cię! Ľúbim ťa!
Poproszę piwo! Jedno pivo, prosím!

SŁOWNICZEK

Zamek Budatín w Żylinie Zamek Strečno



Firma powstała w roku 2006. 
Managerem Zarządzającym na Słowacji jest Radovan Meleš. 

Exact Systems Slovakia s.r.o.
Jána Kalinčiaka 22 I 010 01 Žilina
tel. +421 41 7231333  I  e-mail: office@exactsystems.sk

1. Na Słowacji jest najdłuższa w Europie sieć oznaczonych pieszych tras tury-
stycznych, o łącznej długości blisko 13 000 km.

2. Pierwszym ludem zamieszkującym obecne tereny Słowacji byli Celtowie.
3. W Koszycach corocznie odbywa się drugi z najstarszych maratonów na świecie.
4. Słowacja jest światowym liderem w liczbie samochodów produkowanych na 

jednego mieszkańca.
5. Schody zamku w Bratysławie zostały dostosowane tak, aby królowa Maria 

 Teresa mogła po nich wjeżdżać konno.
6. Bratysława jest jedyną stolicą, która graniczy z dwoma krajami: z Węgrami od 

północy i Austrią od zachodu.
7. Słowacja jest jednym z trzech krajów na świecie, gdzie Coca-Cola nie jest 

 najpopularniejszym napojem. Ustępuje miejsca lokalnie produkowanej Kofoli!
8. W smakach kuchni słowackiej dominują potrawy przyrządzane na bazie mięs, 

głównie wieprzowiny, oraz ziemniaków. Popularne są też różne rodzaje koziego 
sera. 

9. W miejscowości Kolárovo, nad Małym Dunajem, unosi się najdłuższy most 
całkowicie wybudowany z drewna w Europie. Most rozciąga się na 86 metrów 
długości i 2,25 metra szerokości; został wybudowany w dziewięć dni!

10. Język słowacki jest nazywany „słowiańskim esperanto”, ponieważ jest całkiem 
dobrze rozumiany przez wszystkich Słowian.

CZY WIESZ, ŻE...

O EXACT SYSTEMS

„Piernikowa chałupka”
w wiosce Čičmany



Izmir
Turcja

Wieża zegarowa w Izmirze



Izmir (dawniej Smyrna), położony na wybrzeżu egejskim, jest trzecim 
co do wielkości miastem Turcji oraz drugim, po Stambule, portem mor-
skim. Zlokalizowany nad przepiękną zatoką jest miastem na wskroś 
nowoczesnym! Tolerancyjny, otwarty, idący z duchem czasu. Dlatego 
właśnie to miejsce wybraliśmy na lokalizację naszego tureckiego biu-
ra. Izmir wydaje się doskonale godzić ze sobą prastare antyczne dzieje 
z tempem życia we współczesnym wielkim mieście. Wabi podróżników 
z całego świata sięgającą tysięcy lat kulturą, intensywnym życiem i pięk-
nymi plażami. Zaprasza swoją gościnnością, barwami i nieodpartym 
urokiem. Upaja zapachem świeżych przypraw i kusi mnogością atrakcji. 

Saat Kulesi 
- marmurowa wieża zegarowa z 1901 roku - to 
symbol Izmiru. Została wybudowana z okazji 25. 
rocznicy wstąpienia na tron sułtana Abdülhamida 
II, a jej projektantem był Raymond Charles Père – 
mieszkaniec dawnej Smyrny o europejskim pocho-
dzeniu. Mówi się, że zegar izmirskiej wieży nie za-
trzymał się ani razu od momentu jej wybudowania. 
Istnieje jednak legenda, która niesie że zdarzyło się 
to tylko raz: podczas trzęsienia ziemi w 1974 roku.

Agora 
W Imirze znajdziemy agorę z czasów antycznych. 
Agora w dawnej Smyrnie została założona w IV 
wieku p.n.e., jednak większość z zachowanych ele-
mentów pochodzi z okresu rzymskiego, kiedy zo-
stała odbudowana po trzęsieniu ziemi. Rynek był 
centrum politycznym miasta.

Kordon 
Słynny izmirski deptak Kordon to miejsce spo-
tkań: można tu spacerować trzymając się za ręce, 
popijać piwo lub kawę po turecku w jednej z licz-
nych kawiarni, relaksować się na ławce wdychając 
zapach morza, obserwować łodzie wpływające do 
i wypływające z portu, lub odbyć krótką podróż 
konnym powozem. Można też wybrać się na nie-
zapomniany rejs po zatoce przy zachodzie słońca. 
Możliwości są niezliczone, a każda gwarantuje 
wyjątkowe chwile!

Kültürpark 
– raj w samym sercu izmirskiej metropolii i zielo-
ne płuca miasta. Swoją siedzibę ma tu Centrum 
Wystawowe, gdzie corocznie odbywają się mię-
dzynarodowe imprezy, wielobranżowe targi oraz 
wystawy sztuki. Park wypełniony jest pomnikami 

Izmir



znanych ludzi sztuki; mieści się tu również weso-
łe miasteczko, ale najważniejsza jest roślinność: 
las palm, paproci oraz kwiatów. To perfekcyjne 
miejsce na piknik lub spacer. 
www.kulturparkizmir.org

Muzeum Archeologiczne 
İzmir Arkeoloji Müzesi w uznaniu bogactwa 
zbiorów zostało oficjalnie zaklasyfikowane jako 
muzeum regionalne. Na parterze znajduje się 
ekspozycja dotycząca najważniejszych cywilizacji, 
które rozwijały się na terenie historycznej krainy 
Turcji - Anatolii. Jest tu również wystawa z posą-
gami kamiennymi, wśród których dominują rzeź-
by z okresu rzymskiego. Na pierwszym piętrze 
Muzeum znajduje się sala imienia tureckiego ar-
cheologa profesora Ekrema Akurgala ze zbiorami 
ceramicznymi. Ekspozycja, złożona ze znalezisk 
z pobliskich miast jońskich, przygotowana jest 
w porządku chronologicznym (od neolitu do cza-
sów bizantyjskich) i geograficznym. Tutaj również 
możemy zapoznać się z wystawą monet z różnych 
okresów historycznych, wyrobów szklanych oraz 
biżuterii.
www.izmirmuzesi.gov.tr

Park Bahribaba/
Muzeum Etnograficzne
Tuż obok Muzeum Archeologicznego, na terenie 
Parku Bahribaba, znajduje się niezwykle bogate 
w zbiory Muzeum Etnograficzne (İzmir Etnogra-
fya Müzesi). Znajdziemy tu ekspozycje dotyczące 
tradycyjnych metod wytwarzania przez rzemieśl-
ników wyrobów rękodzielniczych oraz wnętrza 
domostw z XIX wieku z Izmiru i okolic. Jednym 
z eksponatów jest, przeniesione w całości, wnę-
trze pierwszej tureckiej apteki otwartej w Izmirze 
w 1903 roku — Ittihat Eczanesi. W Muzeum Etno-
graficznym znajdziemy także wystawę dywanów 
oraz ekspozycję poświęconą zapasom wielbłądów, 
czyli tradycyjnemu tureckiemu sportowi.
www.izmirmuzesi.gov.tr

Izmir Wildlife Park 
Doğal Yaşam Parkı to doskonale zaprojektowane 
i zorganizowane zoo, gdzie zwierzęta wyglądają 
na naprawdę szczęśliwe. Szczególnie zachwyca 
las tropikalny, gdzie można poczuć bliskość z na-
turą i ptakami. Zoo zostało otwarte w 1937 roku 
na powierzchni 18 akrów, a w 2008 roku powięk-

szyło swoją powierzchnię do 425 akrów, tworząc 
jednocześnie pierwszy park zoologiczny i rezer-
wat przyrody w Turcji. W rezerwacie można ak-
tualnie podziwiać ponad 1500 gatunków zwierząt 
i 250 gatunków roślin!
www.izmirdogalyasamparki.org.tr

Bazar  Kemeraltı
Jeśli kochasz zakupy, Izmir to miejsce dla Cie-
bie! Udaj się się na największy bazar  Kemeraltı, 
tętniące życiem serce i dusza miasta, w którym 
można cieszyć się zgiełkiem handlu przez sie-
dem dni w tygodniu. Znajdziesz tutaj wszystko: 
aromatyczne przyprawy, małe kawiarenki z kawą 
po turecku, odzież, ubrania, meble, biżuterię, lo-
kalne jedzenie. Rekomendujemy, by zapomnieć 
o mapach, aplikacje mobilne z nawigacją zostawić 
w domu i po prostu wyruszyć w wąskie uliczki. 
Gubienie się i odkrywanie zaskakujących skarbów 
Kemeralti jest po prostu częścią zabawy!

Muzeum KEY 
Izmir posiada też coś dla fanów motoryzacji: 
w nieodległej Torbali znajduje się największe tu-
reckie muzeum samochodów: Muzeum KEY, któ-
re w swoich zbiorach posiada unikatową kolekcję 
historycznych samochodów i motocykli. Na 7 
000 metrów kwadratowych znajduje się 170 mo-
deli: od repliki „Reitwagen” Gottlieba Daimlera 
(1885) i samochodu Carla Benza (1886) do no-
woczesnych, włoskich samochodów sportowych. 
Zanim dane auto pojawi się na wystawie jest 
z ogromną skrupulatnością przywracane do pier-
wotnego stanu fabrycznego. To prawdziwa gratka 
dla fanów czterech kółek!
www.keymuseum.com

Çeşme 
Miejscowość wypoczynkowa położona zaledwie 
85 kilometrów od Izmiru, na półwyspie nad Mo-
rzem Egejskim. Na spragnionych słońca czeka tu 
turkusowa woda i złoty piasek plaż. Jest to miejsce 
wypoczynku, gdzie uciekają mieszkańcy miasta, 
by choć na chwilę odpocząć od szalonego tempa. 
Kitesurfing, plażowanie, puszczanie latawców, 
spacerowanie nad brzegiem pozwalają się zrelak-
sować i odpocząć!



LOKALNE 
POLECENIA
3 miejsca, gdzie warto zjeść
Roast and Found Co.
Bostanlı Mahalesi 2013 Sokak No:18/B 
Karşıyaka, 

Nowoczesny coffee shop prowadzony przez 
prawdziwych pasjonatów. Oprócz mocnej, aro-
matycznej, stawiającej na nogi kawy znajdziemy                  
tu smaczne menu bruchowe.
www.roastandfound.co

Gozlemecim
897 Sokak No: 19, Kemeralti
+90 554 543 64 12

Słynie z tureckiej potrawy gozleme, czyli placka 
faszerowanego (tradycyjne) szpinakiem oraz fetą. 
Oczywiście farsze mogą się zmieniać i to jest naj-
większy urok tej prostej, ale pełnej smaku potrawy. 
www.instagram.com/gozlemecim.izmir

Moresi Eski Koy
Ataturk Cad. No: 344/1 Sok., 
Alsancak, Kordon, +90 232 463 26 46

Posiłki w Moresi Eski Koy zachwycają wyglą-
dem i smakiem. Zjesz tu obfite tureckie śniadanie 
skomponowane z przystawek, świeżego pieczywa, 
 domowych dżemów i lokalnych serów. Obsługa 
jest szybka, a personel uprzejmy i uważny.  Dużym 
plusem jest przyjemny ogródek pod parasolami.
www.fb.com/moresieskikoy

3 miejsca, 
gdzie warto nocować

Hotel Apart Alsancak 
Alsancak Mahallesi, 1483 Sok, 
Gönül Yazar Sokağı 24, +90 232 421 11 93
www.apartalsancak.com

Viva La Vita Butik Otel, 
Alsancak Mahallesi, Can Yücel Sk. No.5, 
+90 232 400 01 01
www.vivalavita.com.tr

Mövenpick Hotel Izmir, 
Kültür Mahallesi, 
Cumhuriyet Blv No:138, +90 232 488 14 14
www.movenpick.com

Biblioteka Celsusa w Efezie

Wycieczka na wielbłądach 
to niezapomniana przygoda



W Turcji kawa nie jest napojem — to okazja. Przygotowanie naparu 
wymaga czasu, a oczekiwanie jest wypełnione rozmowami przy kawał-
kach suszonych owoców. Pamiętaj: nie mieszaj swojej kawy i zostaw 
odrobinę w dolnej części kubka, by nie skończyć z gorzkimi fusami 
w ustach!

Mustafa

Wybierz się na poranny spacer wzdłuż izmirskiej promenady! 
 Wschodzące słońce odbija swoje promienie w błękitnych wodach zato-
ki, a na horyzoncie nieustannie przepływają statki. To widok zapierają-
cy dech w piersiach. Możesz też kupić bilet na jeden z promów kursu-
jących między portami w Izmirze, by na pokładzie napić się porannej 
kawy i przyjrzeć wyjątkowej architekturze budzącego się miasta!

Tinas

Koniecznie odwiedź targ rybny! Rzędy starannie poukładanych pstrą-
gów, tuńczyków, makreli oraz owoców morza to raj dla każdego, praw-
dziwego foodie!

Alis

3 rady od mieszkańców

Wyjazdowa checklista Exact Systems:

Rozpocznij spacer po mieście od Wieży Zegarowej.

Zrób zakupy na bazarze Kemeraltı.

Wyszukaj wyjątkową pamiątkę na Kızlarağası Han.

Obejrzyj panoramę miasta z wieży-windy Asansör.

Odwiedź izmirską Agorę.

Poznaj historię Turcji w Muzeum Atatürka.

Obejrzyj wystawę Muzeum Etnograficznego.

Spróbuj baklawy, wegetariańskiego mercimek kortesi i tureckiej „pizzy” lahmacun.

Wybierz się na popołudniowe opalanie do Çeşme.

Wypij kieliszek tureckiej, anyżowej wódki rakı.



Festiwal Ziół Alaçatı 
Alaçatı Herb Festival odbywa się co roku w kwietniu i ma na celu promowanie przyja-
znych dla przyrody metod gotowania i naturalnego odżywiania. Festiwal zaprasza miesz-
kańców i turystów do zapoznania się z bogactwem natury: z ziołami z całego kraju i tra-
dycyjnymi potrawami gotowanymi z ich użyciem. Posiłki przyrządzane z ziół ze słynnego 
regionu Morza Egejskiego są następnie oceniane przez jury. Każdy może się przyłączyć!

Międzynarodowy Festiwal Sztuki w Izmirze
Wydarzenie obejmujące szerokie spektrum klasycznych i współczesnych dzieł muzyki, 
baletu, teatru i opery. Organizowany od trzydziestu lat letni festiwal w Izmirze gromadzi 
na swoich scenach artystów krajowych oraz zagraniczych.
www.iksev.org

Festiwal Kawy w Izmirze
Tradycja parzenia kawy w Turcji jest bardzo bogata, nic więc dziwnego że Turcy coraz 
częściej eksperymentują z jej odmianami i sposobami przygotowania. Pojawia się coraz 
więcej coffee shopów na ulicach, a Izmir w końcu doczekał się pierwszych targów dla 
kawoszy. Oprócz standów firm oferujących kawę, na festiwalu znajdziemy też muzykę na 
żywo, pokazy taneczne, warsztaty i pyszne jedzenie.
www.coffeefestivalizmir.com

WAŻNE WYDARZENIA

Tradycyjne wiatraki 
w Alaçatı, prowincji Izmir



Dzień dobry! / Dobry wieczór! Günaydın! / İyi günler! / İyi akşamlar!

Do widzenia Hoşçakal!
Dziękuję Teşekkürler!

Proszę Lütfen!
Przepraszam Özür dilerim!
Tak / Nie Evet / Hayır
Jak się masz? Nasılsın?
Gdzie jest...? ...... nerede?
Jak trafić do...? ........ nasıl giderim?
Czy możesz mi pomóc? Bana yardım edebilir misin?
Czy mówisz po angielsku? İngilizce biliyor musun?
Przepraszam, nie rozumiem. Özür dilerim, anlamıyorum.
Ile to kosztuje? Bu ne kadar?
Czy macie wolne pokoje? Boş odanız var mı?
Czy jest wolny stolik? Bu masa boş mu?
Chciałabym/Chciałbym zamówić... ...... sipariş etmek istiyorum.
Poproszę rachunek. Hesabı alabilir miyim lütfen.
Danie było pyszne. Yiyecek çok lezzetliydi!
Pięknie dziś wyglądasz! Çok iyi görünüyorsun!
Miło mi Cię poznać! Tanıştığımıza memnun oldum!
Przyjemność po mojej stronie. Zevkle!
To będzie dobry dzień! Bugün güzel bir gün olacak!
Kocham Cię! Seni seviyorum!
Poproszę piwo! Bir büyük bardak bira lütfen!

SŁOWNICZEK

Tradycyjne tureckie bułeczki

W Turcji kawa to nie 
napój, to okazja!.



Turecki oddział Exact Systems został utworzony w 2012 roku. 
Managerem Zarządzającym spółki jest Hakan Öcal. 

Exact Systems KALITE KONTROL LTD. STI.
Akdeniz Mah. Vali Kazım Dirik Cad No: 32A K:3 D:32 35210 Konak İzmir
tel. +90 232 425 10 77  I  e-mail: office.turkey@exactsystems.com.tr

1. W Turcji znajduje się góra Ararat, na której według Biblii osiadła Arka Noego.
2. Istambuł leży na dwóch kontynentach – w Europie i w Azji. Nie ma na świecie 

drugiego takiego międzykontynentalnego miasta.
3. W Turcji znajduje się miasto o nazwie Batman. 
4. W Turcji Dzień Dziecka oznacza dzień wolny od wszystkiego, w tym od szkoły 

czy pracy urzędów. 
5. Powodem do rozwodu w Turcji może być niezapewnienie przez męża odpo-

wiednich zapasów kawy.
6. W regionie Halfeti rosną naturalne czarne róże.
7. W mieście Antolia nagrywano film “Gwiezdne wojny”. Do dziś jest tam rozsta-

wione miasteczko filmowe, które można zwiedzać.
8. Pijani kierowcy wywożeni są 30 km poza miasto, skąd muszą wrócić do domu 

na piechotę. Zarekwirowany samochód można odzyskać po wytrzeźwieniu 
i  zapłaceniu grzywny.

9. Środkiem płatniczym w Turcji jest lira turecka, w skrócie TL. Lira dzieli się na 
100 kuruszy. 

10. Słowo “turkus“ wywodzi się z XVII-wiecznej Turcji, przez którą wiódł szlak 
handlowy z Persji do Europy.

CZY WIESZ, ŻE...

O EXACT SYSTEMS

ÇEŞME Marina İzmir



Budapeszt
Węgry

Widok na  Parlament



Stolica Republiki Węgierskiej, Budapeszt, liczy ponad 1,8 
miliona mieszkańców, co stanowi jedną piątą wszystkich 
mieszkańców kraju. Miasto położone jest nad Dunajem 
i zajmuje obszar o powierzchni 525 metrów kwadrato-
wych. Tutaj swoją siedzibę ma węgierska spółka  Exact 
 Systems. Miasto zwane „Paryżem Wschodu” czaruje każ-
dego przybywającego do niego turystę.

Budynek Parlamentu 
Országház to najbardziej rozpoznawalne miejsce 
w stolicy; jest jednym z największych gmachów 
parlamentów narodowych na świecie. W środku 
znajduje się 691 pomieszczeń, 13 wind, 27 wejść 
i 10 podwórzy. W bogato zdobionych wnętrzach 
znajdują się sale obrad, gabinety parlamentarzy-
stów, a nawet siedziby ministerstw. Gmach jest 
otwarty dla zwiedzających, a w  jego podziemiach 
znajduje się muzeum poświęcone węgierskiemu 
parlamentaryzmowi.
www.parlament.hu

Most Széchenyiego 
Słynny, łańcuchowy Most Széchenyiego (Széche-
nyi lánchíd) łączy dwie części Budapesztu: Budę 

i Peszt od XIX wieku. Przy wejściu z obydwu stron 
mostu znajdują się figury kamiennych lwów. Most 
stanowi symbol Budapesztu wspaniale prezentując 
się po zmroku. Poświęć mu chwilę, usiądź na jego 
konstrukcji i rozkoszuj panoramą miasta. Chłoń 
naddunajski podmuch wiatru obserwując codzien-
ne życie stolicy Węgier.

Góra Gellérta  / Ogród Filozofii 
Góra Gellérta (Gellért-hegy) jest najlepszym 
miejscem do podziwiania panoramy miasta. Wy-
soka na 235 metrów zapewnia widoki na Dunaj, 
Most Wolności i wschodnią dzielnicę miasta - 
Peszt. Dziś na jej szczycie znajduje się Cytadela 
i Statua Wolności z symbolem miasta - posągiem 
dziewczyny trzymającej nad głową liść palmowy, 

Budapeszt



a w śrdniowieczu uważano wzgórze za miejsce 
spotkań czarownic! Koniecznie odwiedźcie Ogród 
Filozofii na północnym zboczu - niewielki skwer, 
na którym ustawione są posągi ośmiu myślicieli 
i filozofów: Jezusa Chrystusa, Świętego Franciszka 
z Asyżu, Mahatmy Gandhi, Bodhidharmy, Lao Ce, 
Abrahama, Echnatona oraz Buddy. 

Wzgórze zamkowe / kolejka Sikló
Punktem, który koniecznie trzeba odwiedzić jest, 
położone tuż obok Góry Gellérta, wzgórze zam-
kowe. Możemy się na nie dostać za pomocą scho-
dów ruchomych, tradycyjnych lub historycznej 
kolejki Sikló (Budavári Sikló). Imponująca bryła 
zamku i zapierające dech w piersiach widoki są 
polecane szczególnie wieczorami.
www.bkv.hu

Wyspa Małgorzaty 
Gdzie mieszkańcy Budapesztu spędzają swój wol-
ny czas? Na Wyspie Małgorzaty (Margitsziget)! 
To urocze miejsce pełne kwiatów, zadbanych 
trawników, przestrzeni do aktywnego wypoczyn-
ku, basenów. Idealne miejsce na relaks, piknik czy 
romantyczne randki. Warto wybrać się na spacer, 
rower lub krótki bieg wokół wyspy, aby w pełni 
podziwiać jej piękno.

Plac Bohaterów
Jednym z najważniejszych miejsc w Budapeszcie 
jest Plac Bohaterów (Hősök tere). Znajduje się 
tam Pomnik Tysiąclecia upamiętniający tysiąc lat 
istnienia państwa oraz wysoka na 36 metrów ko-
lumna z posągiem przedstawiającym archanioła 
Gabriela. U jej podstawy są posągi jeźdźców, na 
czele z księciem Arpada. Koniecznie zatrzymajcie 
się na kawę w jednej z sąsiadujących kawiarenek!

Figura Małego Księcia
Figura Małego Księcia (Kiskirálylány) to ma-
giczna rzeźba stworzona przez László Marton, 
a zainspirowana jego córką, która w dzieciństwie 
uwielbiała wcielać się w rolę księżniczki z wiel-
ką koroną, wykonaną z gazety, na głowie! Jeśli 
lubicie wyzwania spróbujcie odnaleźć wszystkie 
budapesztańskie figury: Pomnik Małego Księ-
cia, Dziewczynkę z Psem, Grubego Policjanta, 
Porucznika Colombo, Anonima, Filozofów, Ro-
nalda Reagana! 

Kompleks wodny Széchenyi Fürdő
W Budapeszcie jest dużo kompleksów z basenami 
wody termalnej, a najpopularniejszy to Széchenyi 
Fürdő. Przez cały rok można się tu relaksować 
w 21 wewnętrznych i zewnętrznych basenach. Dla 
gości dostępne są również sauny, jacuzzi i masaże. 
To odpoczynek w iście królewskim stylu.
www.szechenyifurdo.hu

Hala Targowa
Hala Targowa Vásárcsarnok Központi to olbrzy-
mi market przy Moście Wolności. To trzy piętra 
sklepów, stoisk, restauracji i budek z jedzeniem. 
Można tu kupić owoce, warzywa, przetwory, lo-
kalne wyroby oraz alkohol. Prawdziwy raj!
Vamhaz korut 1-3, Budapeszt 

Muzeum Terroru
Nowoczesne, multimedialne Muzeum Terroru 
(Terror Háza), poświęcone historii nazizmu i sta-
linizmu, wyzwala ogromne emocje! Oglądamy 
zniszczone ulice, bombardowane miasta, roz-
strzeliwanych ludzi, krew… Całe muzeum prze-
siąknięte jest bólem, cierpieniem ludzkim, ale jest 
też doskonałym przypomnieniem dla współcze-
snych, że obowiązkiem każdego z nas jest dbanie 
o pokój na świecie.
www.terrorhaza.hu

Baszta Rybacka
Neoromańska Baszta Rybacka Halászbástya 
wygląda jak biały disneyowski zamek. Powstała 
na przełomie XIX i XX wieku i jest punktem ob-
serwacyjnym na znajdujący się po drugiej stronie 
Dunaju gmach Parlamentu.
www.fishermansbastion.com

The Invisible Exhibition 
- 60 minut, siedem pokoi i… kompletna ciem-
ność! Niewidzialna Wystawa to wyjątkowa po-
dróż, prowadzona przez osobę niewidomą lub 
niedowidzącą, pozwalająca poznać i zrozumieć 
ich życie. Każdy pokój odzwierciedla sytuację 
z życia codziennego, które stają się niewyobrażal-
nie trudne kiedy jeden z naszych zmysłów zostaje 
wyłączony.
www.lathatatlan.hu



LOKALNE 
POLECENIA

          Wybierz się na zwiedzanie 
z  BudapestLocals.com! To grupa miesz-
kańców, którzy tworzą wyjątkowe trasy: 
od kulinarnych doznań po ukryte zakątki 
Budapesztu. Wszystko okraszone potęż-
ną dawką ciekawostek o naszym mieście.

Szilvia

      Szukasz niezapomnianych wrażeń? 
 Wybierz się na rejs po Dunaju połączo-
ny z testowaniem wina. Węgierskie wina 
i gościnność są dobrze znane na całym 
świecie!

Orsolya

   Cenna wskazówka na upalne dni: 
na Górze Gellerta panuje specyficzny 
 mikroklimat: przebywając na południo-
wym stoku poczujesz się jak w tropikal-
nym słońcu, a na północnym znajdziesz 
skandynawskie orzeźwienie. Dlatego 
ubierz się „na cebulkę” i zabierz butelkę 
z wodą.

Bettina

3 rady od mieszkańców

3 miejsca, gdzie warto zjeść
Napos Oldal 
Jókai utca 7., +3613540048

Napos Oldal oferuje pyszne posiłki, które moż-
na zjeść w otoczeniu przytulnego wnętrza. Warto 
wspomnieć o rozpływającej się w ustach szarlotce, 
zupełnie bez cukru!
www.naposoldal.info

Bors GasztroBár 
Kazinczy utca 10., +36709353263

Dwaj byli szefowie kuchni zdecydowali się otwo-
rzyć gastrobar w sercu Budapesztu. Jedzenie naj-
lepszej jakości w przystępnych cenach? Mówimy 
zdecydowane tak!
www.fb.com/BorsGasztroBar

MOM Bio Market 
Csörsz utca 18, +36309747772

Wizyta na lokalnym ryneczku to zawsze dobry 
sposób na odkrywanie kulinarnej strony nowych 
miejsc. Na MOM Bio Market znajdziecie pyszną 
węgierską mozzarellę, organiczne warzywa i świeże 
mleko. Wszystko co potrzebne, by samemu przygo-
tować doskonały posiłek!

3 miejsca, gdzie warto nocować
A+A Budapest Hostel
Ferenc ter 2/1
www.booking.com

Hotel Moments Budapest 
Andrássy út 8
www.hotelmomentsbudapest.hu

The Aquincum Hotel Budapest 
Árpád fejedelem útja 94
www.aquincumhotel.com



Wyjazdowa checklista Exact Systems:

Odnajdź Buty nad brzegiem Dunaju, pomnik upamiętniający ofiary holocaustu na 
Węgrzech.

Spróbuj lángos - słynnej wegierskiej przekąski.

Wybierz się na lawendowe lody do Lavenduli.

Spaceruj wzdłuż brzegu Dunaju.

Weź kąpiel w miejskiej łaźni.

Zwiedź Labirintus - podziemia Budapesztu.

Skosztuj wina w dzielnicy Budafok.

Wybierz się na piwo (albo imprezę) w „ruin pubs”.

Przejedź się Tramwajem 2.

Podziwiaj panoramę miasta z Diabelskiego Młynu.

Most Szechenyiego



Budapeszteński Festiwal Wiosenny 
Obejmuje muzykę klasyczną, operę, jazz i muzykę rozrywkową, muzykę światową, 
 taniec, cyrk, teatr i sztukę. To jedno z najpiękniejszych i najbardziej bogatych wydarzeń 
kulturalnych w całej Europie.
www.btf.hu

Sziget Fesztivál 
Największy węgierski festiwal muzyczny na wyspie Óbuda trwający tydzień. 
Na dziesięciu scenach występują artyści rockowi, folkowi i jazzowi.
www.szigetfestival.com

Budapest Wine Festival
Festiwal ma miejsce co roku we wrześniu na zamku w Budzie. Na te kilka dni do Buda-
pesztu zjeżdżają najważniejsi producenci wina z całych Węgier dając okazję do  testowania 
swoich najlepszych zbiorów. Warto!
www.aborfesztival.hu/en

WAŻNE WYDARZENIA

Budynek Parlamentu



Panorama miasta

Dzień dobry! / Dobry wieczór! Jó reggelt! / Jó napot! / Jó estét!

Do widzenia Viszontlátásra!
Dziękuję Köszönöm!

Proszę Kérem!
Przepraszam Elnézést!
Tak / Nie Igen / Nem
Jak się masz? Hogy van?
Gdzie jest...? Hol van ...?
Jak trafić do...? Hogyan jutok el……?
Czy możesz mi pomóc? Tudna nekem segíteni?
Czy mówisz po angielsku? Beszél Ön angolul?
Przepraszam, nie rozumiem. Elnézést, de nem értem.
Ile to kosztuje? Mennyibe kerül ez?
Czy macie wolne pokoje? Van szabad szobájuk?
Czy jest wolny stolik? Ez az asztal szabad?
Chciałabym/Chciałbym zamówić... Szeretnék rendelni egy…….
Poproszę rachunek. Megkaphatnám a számlát, kérem?
Danie było pyszne. Az étel nagyon finom volt!
Pięknie dziś wyglądasz! Nagyszerűen néz ki!
Miło mi Cię poznać! Örülök, hogy találkoztunk!
Przyjemność po mojej stronie. Számomra öröm!
To będzie dobry dzień! Ez egy jó nap lesz!
Kocham Cię! Szeretlek!
Poproszę piwo! Egy korsó sört kérnék!

SŁOWNICZEK



Exact Systems Hungary Kft powstała w 2015 roku.
Managerem Zarządzającym spółką jest Sándor Szabó. 

Exact Systems Hungary Kft
1146 Budapest, Hungária krt.140-144
tel. +36 70 704 4297  I  e-mail: office@exactsystems.hu

1. Najstarsza linia metra kontynentalnej Europy znajduje się w Budapeszcie 
i funkcjonuje od 1896 roku.

2. Węgry są jednym z czołowych światowych producentów papryki, która ma tu 
cudownie bogaty smak ze względu na warunki klimatyczne na południu kraju.

3. Tokaj to znajdujący na granicy ze Słowacją winiarski region słynący z najlep-
szych białych win na świecie.

4. Długopis to wynalazek węgierskiego artysty László Bíró.
5. 24 grudnia na Węgrzech obchodzi się Dzień Miłości.
6. Brak napiwku uważany jest za gruby nietakt i poważne faus pax. 
7. Węgrzy nie stukają szklanek podczas toastów. Zgodnie z legendą w 1848 

roku dokonano egzekucji 13 żołnierzy węgierskich w Austrii, w trakcie której 
 Austriacy wznosili toast po każdej dokonanej egzekucji. Odmowa wzniesienia 
toastu w ten sposób, to sposób na uczczenie generałów.

8. Na Węgrzech stosowana jest polityka „zero tolerancji” jeśli chodzi o jazdę           
po alkoholu.

9. W Győr znajduje największy w Europie zakład produkujący silniki do Audi R8.
10. Język węgierski uważany jest za jeden z najtrudniejszych na świecie.

CZY WIESZ, ŻE...

O EXACT SYSTEMS

Pomnik 
Małego Księcia



Telford
Wielka Brytania

Rafting na 
rzece Severn



Telford - miejsce, gdzie siedzibę ma brytyjska spółka 
Exact Systems. Swoją nazwę zawdzięcza Thomasowi 
Telfordowi, angielskiemu inżynierowi i architektowi, 
który przyczynił się do powstania ponad 1600 kilome-
trów dróg w Wielkiej Brytanii. W tym przeuroczym 
mieście w środkowej Anglii znajdziecie mnóstwo 
miejsc, które Was zachwycą!

Ironbridge
Jadąc drogą wzdłuż rzeki River Severn dotrzesz 
do niezwykłego miejsca: malowniczej wioski 
z mostem o długości 30 metrów wpisanym na listę 
zabytków Unesco World Heritage. Jest to pierw-
szy na świecie most, którego przęsło zbudowane 
zostało całkowicie z metalu i właśnie stąd swoją 
nazwę wzięły zarówno wąwóz, jak i miejscowość, 
w którym się znajduje. Telford i okolice są ko-
lebką rewolucji przemysłowej w Anglii, a rozwój 
tej branży wiązał się z napływem ludności, która 
osiedlała się po obu stronach rzeki Severn. Prze-
mieszanie się z jednego brzegu na drugi za pomo-
cą promu rzecznego było trudne i niebezpieczne, 
dlatego w 1779 roku, król Jerzy III wydał pozwo-
lenia budowę mostu na rzece Severn, a już w trzy 
lata później, w Nowy Rok oddano go do użytku. 

Na pierwszy rzut oka wysoki na 36,5 metra most 
może wydać się niezbyt spektakularny. Doskonale 
znamy mosty wyższe, dłuższe, większe, wyżej za-
wieszone nad wodą… Warto przypomnieć sobie 
wtedy, że bez tego jednego jedynego Żelaznego 
Mostu (Ironbridge) w angielskiej wiosce nie by-
łoby kolejnych! Polecamy Wam spacer w tej za-
pierającej dech w piersiach okolicy, szczególnie 
w złotej godzinie kiedy, cały wąwóz skąpany jest 
w ostatnich słonecznych promieniach!
 

Exotic Zoo  
Telfordzkie zoo to świetne miejsce na relaks i… 
naukę! Krokodyle, małpy, surykatki, pancerni-
ki, skunksy, gady, płazy, żółwie, ptaki i ogromne 
pająki to tylko część mieszkańców tego miejsca, 
w którym rozrywkę znajdą mali i duzi. Zasta-

Telford



nawiałeś się jak to jest być opiekunem zwierząt? 
Dzięki specjalnym pakietom oferowanym przez 
rezerwat możesz przekonać się na własnej skórze 
jak karmić lemury czy bawić się z małpkami.
www.exoticzoo.co.uk

The Wrekin
Zalesiony grzbiet wzgórza The Wrekin wzno-
si się na zachód od Telford. To doskonałe miej-
sce dla osób, które lubią aktywnie spędzać czas: 
wspinaczka na szczyt na wysokości 407 metrów 
jest wymagająca, ale fantastyczne widoki, piękne 
otoczenie i uroki dzikiej przyrody zdecydowanie 
wynagradzają wysiłek! Legendy mówią, że Wre-
kin powstało, gdy zmęczony gigant o imieniu 
Cawr upuścił łopatę ziemi w drodze do Shrews-
bury. Przy ładnej pogodzie, ze szczytu dostrzeżesz 
17 hrabstw Anglii. Ciekawe czy potrafisz nazwać 
je wszystkie?

Rzeka Severn
Czymś, co zdecydowanie warto wypróbować 
w Telford jest rafting na rzece Severn. To wyjąt-
kowe doświadczenie pozwoli Ci zobaczyć hrab-
stwo Shropshire z zupełnie innej perspektywy! 
Możesz skorzystać z wycieczek z przewodnikiem 
oferowanych przez Shropshire Raft Tours Ltd. 
lub samodzielnie wypożyczyć kajak lub kanoe. 
Idylliczna podróż w otoczeniu wspaniałych kra-
jobrazów, pięknej przyrody, zimorodków, pliszek, 
łabędzi i jeleni to coś, co zostanie w Twojej pa-
mięci na lata.
www.shropshirerafttours.co.uk

Telford  Town Park
Masz ochotę na chwilę przerwy w zwiedzaniu? 
Koniecznie zajrzyj do Telford  Town Park! Oprócz 
zacisznych miejscówek na piknik i pięknych ście-
żek do spacerów znajdziesz tam mnóstwo atrak-
cji: zjeżdżalnie, park linowy, stawy z rybkami, 
piaskownice dla dzieci… i Wonderland Telford! 
Konieczne przejdź się po ścieżce do świata z bajki, 
zajrzyj do magicznych chatek, strzeż się dinozau-
rów w dolinie i zagub się w szalonym labiryncie!
www.telfordtownpark.co.uk

Blists Hill
Witamy w wiktoriańskiej Anglii! Blists Hill to 
muzeum na otwartym powietrzu, zbudowane 
na byłym kompleksie przemysłowym w rejonie 

Madeley w Telford. Po wejściu za bramę przeno-
simy się o 100 lat w przeszłość i mamy możliwość 
sprawdzenia jak wyglądało życie bez telewizora 
i samochodu. Możesz zajrzeć do wiktoriańskiego 
sklepu z artykułami pierwszej potrzeby, wymienić 
pieniądze w banku, wziąć udział w pokazie robie-
nia świec i zajrzeć na pocztę. A to dopiero począ-
tek wyjątkowego doświadczenia!
www.ironbridge.org.uk

Rosehill House i Dale House
Telford stało się kolebką rewolucji przemysłowej 
za sprawą Abrahama Darby, który opracował 
sposób zastąpienia węgla drzewnego koksem, co 
znacznie obniżyło koszty produkcji i pozwoliło 
na gwałtowny wzrost produkcji oraz zastosowa-
nia żeliwa. W Telford możemy poznać nie tylko 
pracę rodziny Darbych, ale również ich codzienne 
życie zwiedzając domy Darby Family – Rosehill 
House i Dale House. Polecamy skorzystać z moż-
liwości przymierzenia strojów z epoki, są zaska-
kująco ciężkie!
www.ironbridge.org.uk

Tar Tunnel 
Niesamowity, ceglany tunel wykopany w zboczu 
wzgórza. Choć niestety ze względów bezpieczeń-
stwa nie można już wejść do środka, wciąż można 
podejrzeć jak wygląda zaglądając przez wejście. 
Widok robi wrażenie!
www.ironbridge.org.uk

Maws 
Centrum sztuki, rzemiosła i wzornictwa poło-
żone w malowniczym Ironbridge Gorge. Możesz 
tutaj skorzystać z lekcji robienia świec, kartek, 
rysunku, emaliowania czy fotografii. Doskonałe 
miejsce, by nauczyć się czegoś nowego!
www.mawscraftcentre.co.uk

Enginuity 
Centrum nauki oferujące rozrywkę dla całej ro-
dziny! Wśród interaktywnych eksponatów znaj-
duje się ogromna maszyna Roentgena pozwala-
jąca prześwietlać różne przedmioty, 10-tonowa 
lokomotywa, pierwszy samochód elektryczny 
i makieta rzeki z zaporami. Zarezerwuj kilka do-
brych godzin na odwiedziny Enginuity!
www.ironbridge.org.uk



LOKALNE 
POLECENIA

Jeśli chcesz odwiedzić wszystkie  miejsca 
warte uwagi w Telford, skorzystaj z bi-
letu rocznego! W cenie około £30 do-
staniesz wejścia do 10 muzeów na cały 
rok oraz różne zniżki. Warto „roczny 
paszport” zamówić przez  internet, 
 korzystając z dodatkowej zniżki.

Karolina

Angielskie puby to doskonałe miejsce 
na posiłek. Pamiętaj jednak by spraw-
dzić czy w wybranym miejscu  obiady 
serwowane są przez cały dzień czy 
 tylko w wybranych godzinach. W prze-
ciwnym razie zamiast z pyszną rybą 
z frytkami skończysz popijając herbatę 
lub piwo.

Judyta

Zawsze miej w kieszeni drobne. W  Anglii 
każdy parking jest płatny! Choć parko-
maty oferują możliwość płatności kartą, 
ta opcja nie zawsze działa.

Dan

3 rady od mieszkańców

3 miejsca, gdzie warto zjeść

The Half Moon Inn
174 Salthouse Road, Jackfield, 
+44 01952 884443

Przytulny pub z patio nad brzegiem rzeki Severn. 
 Pyszne, angielskie potrawy w bardzo rozsądnych 
 cenach i doskonałe sezonowe menu.
www.halfmoonjackfield.com

The Liquor Lab
Unit 4A, Southwater Square, 
+44 01952 872600

Wysokiej jakości drinki serwowane w przyjaznych 
wnętrzach lokalu. Napoje przygotowywane są ze świe-
żych składników przez profesjonalnych barmanów. 
 Dostępna jest także szeroka oferta lokalnych piw.
www.theliquorlab.co.uk

Crystal’s Cupcakes Telford
56 Dawley High Street, 
+44 01952 324215 

Kawiarnia i sklep z babeczkami o absolutnie obłędnych 
smakach: cynanonowo-czekoladowe churro, zapiekany 
rabarbar czy truskawkowy sernik. Mniam!
www.bit.ly/crystalscupcakes

3 miejsca, gdzie warto nocować

The Half Moon Inn B&B
 174 Salthouse Road, TF8 7LP 
www.halfmoonjackfield.com

Holiday Inn Telford Ironbridge
 St Quentin Gate, TF3 4EH
www.hitelfordhotel.com

Ramada Telford Ironbridge
Forgegate, Telford Town Centre, TF3 4NA 
www.ramadatelford.co.uk



Wyjazdowa checklista Exact Systems:

Wybierz się na wspinaczkę na The Wreckin.

Zrób selfie na sławnym moście Ironbridge.

Zjedz fish&chips w jednym z pubów.

Posłuchaj śpiewu ptaków nad rzeką Severn.

Dowiedz się jak w wiktoriańskiej Anglii wytwarzało się świece w Blists Hill.

Poznaj historię produkcji płytek w muzeum Jackfield.

Poznaj życie siedemnastowiecznej rodziny w posiadłości Weston Park.

Sprawdź tajemnice wiktoriańskiej willi Sunnycroft.

Zaprzyjaźnij się z lemurami w Hoo Farm Animal Kingdom.

Nakarm kaczki w stawie w Apley Woods.

Telford Balloon & Kite Fiesta



Telford Balloon & Kite Fiesta
W maju niebo nad Telford wypełnia się różnokolorowymi balonami i latawcami. Balony 
startują z miejskiego parku i kontynuują podniebny spektakl aż do wieczora. 
ejście na wydarzenie jest darmowe.

Targi Rzemiosła
Biżuteria, dzianiny, prace w drewnie i ze szkła. W lokalnych targach biorą udział miesz-
kańcy oferując na sprzedaż niepowtarzalne, ręcznie robione dzieła. 

The RAF Cosford Air Show
Pokazy powietrzne królewskich sił lotniczych to nie tylko podniebny spektakl najlep-
szych samolotów, ale także mnóstwo wystaw i ekspozycji na ziemi: Vintage Village, strefa 
RAF, hangar RAF pokazujący treningi adeptów oraz STEM Hangars koncentrujący się na 
pracy inżynierów i mechaników. Świetna rozrywka dla całej rodziny!
www.cosfordairshow.co.uk

WAŻNE WYDARZENIA

The RAF Cosford Air Show



Dzień dobry! / Dobry wieczór! Good morning! / Good afternoon! / 
Good evening!

Do widzenia Good bye!
Dziękuję Thank you!

Proszę Please!
Przepraszam Excuse me!
Tak / Nie Yes / No
Jak się masz? How are you?
Gdzie jest...? Where is ... ?
Jak trafić do...? How can I get to... ?
Czy możesz mi pomóc? Can you help me?
Czy mówisz po angielsku? Do you speak English?
Przepraszam, nie rozumiem. I am sorry, I do not understand
Ile to kosztuje? How much is this?
Czy macie wolne pokoje? Do you have avaliable rooms?
Czy jest wolny stolik? Is this table is free?
Chciałabym/Chciałbym zamówić... I would like to order ...
Poproszę rachunek. May I have the bill, please.
Danie było pyszne. The food was delicious!
Pięknie dziś wyglądasz! You look amazing!
Miło mi Cię poznać! Nice to meet you!
Przyjemność po mojej stronie. My pleasure!
To będzie dobry dzień! It is going to be a good day!
Kocham Cię! I love you!
Poproszę piwo! A pint of beer, please!

SŁOWNICZEK

Żelazny Most (Ironbridge)



Exact Systems Ltd. operuje od roku 2014. 
Managerem Zarządzającym jest Daniel Clues. 

Exact Systems Ltd.
Grosvenor House, Central Park Telford TF2 9TW, United Kingdom
tel. +44 1952 210245  I  e-mail: office@exactsystems.uk.com

 

1. Narodowym napojem brytyjczyków jest herbata, najczęściej pita z mlekiem 
i cukrem. W Wielkiej Brytanii zużywa się rocznie ponad 55 miliardów torebek 
herbaty.

2. Dopuszczalna zawartość alkoholu we krwi osoby prowadzącej samochód wy-
nosi 0,8 promila.

3. Angielskie słowo “run” ma aż 645 znaczeń.
4. W Wielkiej Brytanii samochody Opel produkowane są pod nazwą Vauxhall.
5. Wielka Brytania jest największą wyspą w Europie.
6. Narodowe zwierzęta Wielkiej Brytanii to pies bulldog, lew, łabędź niemy, mi-

tyczny jednorożec i smok. 
7. W Wielkiej Brytanii obowiązuje ruch lewostronny.
8. Silniki do samochodów Aston Martin, produkowanych w Wielkiej Brytanii, 

składa się ręcznie. Przed oddaniem Astona Martina do użytku przeprowadza 
się w nim ponad 400 kontroli jakości!

9. Ze względów bezpieczeństwa w brytyjskich łazienkach nie ma gniazdek, a świa-
tło zapala się przez pociągnięcie za sznurek. Sławne są też umywalki z dwoma 
kranami z ciepłą i zimną wodą.

10. Najdłuższą rzeką w Wielkiej Brytanii jest rzeka Severn przepływająca przez Tel-
ford (354 km).

CZY WIESZ, ŻE...

O EXACT SYSTEMS

Blists Hill Domy Darby Family



www.exactsystems.com


