„Groch i kapusta. Podróżuj po Polsce!”
kolejne wydanie przewodnika Elżbiety
Dzikowskiej
Ukazała się kolekcja czterech tomów „Groch i kapusta. Podróżuj po Polsce!” autorstwa Elżbiety
Dzikowskiej. Patronat medialnym na wydaniem serii przewodników objął Miesięcznik Dzikie Życie.
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Cykl „Groch i Kapusta”, jak mówi autorka, jest subiektywnym przewodnikiem po Polsce, który
zmuszając do refleksji, może być idealnym prezentem dla najbliższych. Co jest wartościowsze od
podzielenia się chęcią odkrywania miejsc znanych, jak i tych zapomnianych czy nawet sekretnych, do
których dotrzeć jest trudno, ale na to zasługują? Nowe wydanie „Groch i Kapusta” to nowy wyraźny
podział Polski na cztery tomy, nowa szata graficzna, większe i przejrzyste mapy, dodatkowe rozdziały
z podróży ostatnich dwóch lat autorki, aktualizowane informacje praktyczne, jak i informacje o
festiwalach w każdym z regionów.
Seria „Groch i kapusta. Podróżuj po Polsce!” składa się z czterech tomów.
Południowy wschód to ziemia magiczna. Niepowtarzalny urok Bieszczadów nie tylko złotoczerwoną jesienią, ale nawet zimą, bo tu zawsze śnieg i słońce. Wspaniałe miasta: Sanok,
Przemyśl, Tarnów, Sandomierz, Zamość. Imponujące pałace i zamki, wśród których największa
i najbardziej imponująca w Polsce ruina w Ujeździe, zwana także Krzyżtoporem. Niezwykłe
miejsca – w Górach Świętokrzyskich, wśród nich Jaskinia Raj i arcyciekawa, neolityczna
kopalnia krzemienia w Krzemionkach. Rewelacja!
Południowy zachód jest tam wiele niezwykle ciekawych miejsc, choćby na Dolnym Śląsku,
gdzie mamy więcej zamków i pałaców niż nad Loarą. Na Górnym – wspaniałe trasy pod ziemią i
na ziemi. Bielsko-Biała to najbardziej zwarty w Polsce zespół architektury secesyjnej, a w
Cieszynie warto zobaczyć nie tylko romańską rotundę, ale i „małą Wenecję”. Podróżując tam,
możemy też spotkać fantastycznych ludzi z pasją, poznać nasze tradycje, obyczaje. Zacznijmy
je odkrywać!
Północny wschód to region szczególny. Przede wszystkim wspaniała przyroda: jeziora na
Warmii i Mazurach, urokliwa Suwalszczyzna, Podlasie z Puszczą Białowieską i przepiękną
Kotliną Biebrzy. Ale także niezwykłe zabytki, świadectwo współżycia wielu kultur. Ciekawy
Szlak Tatarski z meczetami, cmentarzami i smakowitym jadłem, wiekowe cerkwie
prawosławne, piękne świątynie katolickie, a także synagogi i cmentarze żydowskie. Jest co
zwiedzać, fotografować, przeżywać i smakować.
Północny zachód są tam miejsca, które winien poznać każdy Polak. Przede wszystkim Szlak
Piastowski wiodący od Gniezna przez Ostrów Lednicki, Kruszwicę, Strzelno, Trzemeszno,
Mogilno, Czerwińsk do Płocka. Polecam też Kaszuby z „najdłuższym paskiem Polski”, czyli
Półwyspem Helskim, przepięknymi lasami, jeziorami i kręgami megalitycznymi. Na Pomorzu –
ciągle pełne tajemnic Borne Sulinowo. Ciekawe zabytki, piękna przyroda, ludzie z pasją. Warto
poznać ten region.
Elżbieta Dzikowska – historyk sztuki, sinolog, podróżniczka, reżyser i operator filmów
dokumentalnych, autorka wielu książek, programów telewizyjnych, audycji radiowych, artykułów
publicystycznych
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około 300 filmów dokumentalnych ze wszystkich kontynentów dla Telewizji Polskiej oraz prowadziła
popularny podróżniczy program telewizyjny „Pieprz i wanilia”. Otrzymała wiele nagród.
Książkę można zamówić na: grochikapusta.pl
Czytelnicy miesięcznika Dzikie Życie otrzymują 20% rabatu na każdy tom „Groch i kapusta” (oraz na
całą ofertę wydawnictwa Rosikon Press) wpisując na stronie grochikapusta.pl kod rabatowy o
nazwie: „groch”.
„Groch i kapusta. Podróżuj po Polsce!”, Elżbieta Dzikowska, Rosikon Press, Warszawa, 2011,
III wydanie
Patronat medialnym na wydaniem książki objął miesięcznik Dzikie Życie.
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