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kolej" wokó# $odzi

Kiedy kolejny raz będziecie zas-
tanawiać się, co robić w weekend, 
a wybierać będziecie pomiędzy wyj-
ściem do kina a wyjściem na kręgle, 
my proponujemy zdecydować się 
na coś innego. Od kiedy zniżka 
dla studentów na przejazdy kolejo-
we wynosi 51%, podróżowanie stało 
się tańsze, zwłaszcza pociągami 

spółki Przewozy Regionalne. Wszy-
stkie wybrane przez nas trasy można 
przebyć pociągami osobowymi, 
ale dla trzech miejsc zapropono-
waliśmy droższą wersję – pociągi 
TLK spółki PKP Intercity. Warto 
poznać okolice Łodzi, które mają 
sporo do zaoferowania. A kino? 
Poza weekendem jest mniej tłoczno! 



47

$%czyca

Czas podró!y: 1 godzina
Cena za bilet w jedn" stron#: 5,49 z$
Łęczyca to miasto, którego hi-

storia sięga VI wieku, a ponadto 
znajduje się w geometrycznym śro-
dku Polski, 35 km na północ 
od Łodzi. Warto przejść się ulicami 
starówki, obejrzeć Zamek Królew-
ski, wzniesiony w połowie XIV stu-
lecia, a przede wszystkim znaleźć się 
wewnątrz kolegiaty tumskiej, kon-
sekrowanej w 1161 r. – jednej z naj-
wspanialszych budowli sakralnych 
w stylu romańskim w Polsce. 

Kalisz
Czas podró!y: 2 godziny
Cena za bilet w jedn" stron#: 10,05 z$

Kalisz jest miejscowością o naj-
starszej w Polsce metryce pisanej – 
pierwsza wzmianka o osadzie „Kali-
sia” na starożytnym Szlaku Burszty-
nowym pochodzi z II w. n.e. Miej-
scem, gdzie powinniśmy się chociaż 
na chwilę zatrzymać, jest piękny re-
nesansowy rynek Kalisza oraz znaj-
dujący się na nim ratusz. Od maja 
do października istnieje możliwość 
wejścia na wieżę ratuszową (studen-
ci bezpłatnie) i podziwiania pano-
ramy miasta. Kalisz może się posz-
czycić najstarszym i jednym z naj-
ładniejszych parków w Polsce – 
Parkiem Miejskim. Przebywając 
w tym mieście, warto zobaczyć także  
Filharmonię Kaliską, Teatr im. Woj-
ciecha Bogusławskiego, Centrum 
Kultury i Sztuki, Muzeum Okręgowe  

Ziemi Kaliskiej oraz liczne galerie 
artystyczne. 

Rogów

Czas podró!y: 40 minut
Cena za bilet w jedn" stron#: 4,41 z$

W Rogowie zatrzymują się wszy-
stkie pociągi osobowe kursujące 
z Łodzi do Skierniewic. Główną 
atrakcją jest kolej wąskotorowa, 
o której więcej piszemy w artykule 
pt. „Cudze chwalicie... Rogów”. 
W miejscowości znajduje się także 
Arboretum i Alpinarium, mające 
charakter parku leśnego. Inną 
atrakcją jest Centrum Edukacji 
Przyrodniczo-Leśnej – Muzeum 
Lasu i Drewna, gromadzące jedną 
z najbogatszych kolekcji w kraju.

Toru&
Czas podró!y: oko$o 3 godziny
Cena za bilet w jedn" stron#: 19,60 z$ 
(poci"g TLK)

Toruń jest jednym z najlepiej 
rozpoznawalnych miast w Polsce. 
Zawdzięcza to swojej historii, loka-
lizacji, zabytkom, a także postaci 
Mikołaja Kopernika. Zaraz po Kra-
kowie posiada największą w Polsce 
liczbę zachowanych zabytków goty-
ckiej architektury mieszkalnej. Ofi-
cjalna strona internetowa Torunia 
proponuje dwie trasy zwiedzania 
starego miasta: krótsza obejmuje 
22 obiekty, natomiast dłuższa – 35. 
Podczas zwiedzania nie można 
zapomnieć o słynnych piernikach 
toruńskich. Ponieważ miasto jest 
najbardziej oddalone ze wszystkich 
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proponowanych przez nas miejsc, 
warto spędzić tu więcej czasu niż 
tylko jeden dzień.

Warszawa

Czas podró!y: nieca$e 2 godziny
Cena za bilet w jedn" stron#: 17,64 z$ 
(poci"g TLK)

Warszawa to nie tylko Zamek 
Królewski czy pomnik Syrenki. War-
to się wybrać do Muzeum Powstania 
Warszawskiego, ulokowanego 
w dawnej zajezdni tramwajowej. 
Ekspozycje muzealne oddziałują 
obrazem, światłem i dźwiękiem, 
a efekty multimedialne ułatwiają 
zrozumienie historii. W niedzielę 
wstęp wolny. W Centrum Nauki 
Kopernik czeka na nas ponad 450 
eksponatów, Teatr Robotyczny, 
Park Odkrywców i planetarium. 
Głównym założeniem Centrum 
jest poznawanie praw nauki poprzez 
samodzielne przeprowadzanie 
doświadczeń. Bilet ulgowy na wysta-
wy stałe kosztuje 16 zł, a do plane-
tarium 14 zł. Ciekawym miejscem 
jest Biblioteka Uniwersytetu War-
szawskiego, na dachu której znaj-
duje się jeden z największych ogro-
dów dachowych w Europie. Składa 
się on z dwóch części: górnej i dol-
nej, połączonych strumieniem 
z kaskadowo spływającą wodą. 
Wieczorem możemy wybrać się 
do Centrum Artystycznego Fabryka 
Trzciny, mieszczącego się w odres-
taurowanej fabryce. Wcześniej była 
tam wytwórnia marmolady, prze-
twórnia konserw, a także siedziba 

Polskiego Przemysłu Gumowego – 
obecnie organizowane są spektakle, 
wystawy, festiwale, koncerty oraz 
debaty.

Cz%stochowa

Czas podró!y: nieco ponad 2 godziny
Cena za bilet w jedn" stron#: 18,62 z$ 
(poci"g TLK)

Częstochowa znana jest przede 
wszystkim ze zwartego kompleksu 
klasztornego, którego nikomu 
przedstawiać nie trzeba. Repre-
zentacyjną ulicą miasta jest Aleja 
Najświętszej Maryi Panny, która 
biegnie od Kościoła św. Zygmunta 
do wartych odwiedzenia parków 
podjasnogórskich. W Parku ks. Sta-
nisława Staszica, utworzonym 
w 1826 roku na wschodnim stoku 
Jasnej Góry, znajduje się między 
innymi obserwatorium astronomi-
czne, które zostało przekształcone 
w Multicentrum „Zodiak” (oferujące 
głównie warsztaty dla dzieci 
i młodzieży). W Parku 3 Maja, 
usytuowanym na wschodnim zboczu  
Jasnej Góry, mieszczą się korty te-
nisowe, a obok pomnika Stanisława 
Moniuszki gromadzą się szachiści. 
Ponadto w parku tym rośnie 1581 
okazów drzew i krzewów. Co cie-
kawe, w Częstochowie istnieje naj-
młodszy system komunikacji tram-
wajowej w Polsce, do którego należą 
dwie linie, trzecia ma zostać oddana 
do użytku jesienią 2012 roku. ❚


