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Hotel Holiday Inn Warszawa-Józefów leży zaledwie 4 km od granicy stolicy w malowniczym 
zakolu rzeki Świder. Otoczony lasem obiekt hotelowy zajmuje około 11 ha powierzchni

Zielona wyspa w centrum Polski
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Dodatek specjalny

Co jest główną zaletą państwa hotelu? 
Na czym polega jego konkurencyjność 
i wyjątkowość oferty?

Marcin Górzyński,
inwestor:

Wyróżnia nas wysoki
standard, utrzymywa-
ny m.in. dzięki
przynależności do mię-
dzynarodowej sieci
hoteli InterContinental
Hotels Group, oraz wy-
jątkowe położenie
hotelu. To dwie rzeczy,
którymi zdecydowanie

możemy się pochwalić i ze względu na które
mamy tak dużo gości – co ważne – powracają-
cych.

Marka Holiday Inn jest znana na całym świe-
cie, w związku z tym utrzymujemy bardzo
wysokie standardy wyposażenia i obsługi ho-
telowej. Gość, przyjeżdżając do nas, ma
pewność, że dostanie bardzo dobry produkt.
Do tego umiejscowienie hotelu w zakolu rzeki
Świder, piękne leśne otoczenie rezerwatu
przyrody i jednocześnie bliskość stolicy powo-
dują, że goście zakochują się w naszym
obiekcie. I wcale się temu nie dziwię…

N
a gości czeka 148 klimatyzowanych
pokoi, centrum spa, restauracja, ka-
wiarnia, bary kawowy i bilardowy,
Grill House. Spragnieni spokoju i le-
śnej ciszy być może będą chcieli po-
siedzieć przy ognisku. 

Aktywniejsi mogą się wybrać na basen, skorzystać
z kortów tenisowych, boisk i sześciodołkowego pola
golfowego. Malownicze okolice hotelu przyciągają
także miłośników nordic walking. Chętni mogą się
wybrać na przejażdżki rowerowe. 

Warto też odwiedzić zagubiony wśród drzew naj-
większy w centralnej Polsce, niedawno otwarty park
linowy lub wybrać się na spływ kajakowy. Rejon Józe-
fowa to również znakomite miejsce do organizowania
w ramach imprez integracyjnych, teambuildingo-
wych itd. biegów na orientację czy gier terenowych. 

W hotelu jest też 11 w pełni wyposażonych sal kon-
ferencyjnych, które w razie potrzeby można łączyć,
oraz 20 pokoi typu Executive.

Hotel przystosowany jest do obsługi osób niepeł-
nosprawnych. —mdv
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Wypoczynek podczas pracy

Relaks, wyciszenie,
oczyszczenie

rp .pl ◊

Czy łączenie konferencji z aktyw-

nym wypoczynkiem albo relaksem

w spa to już standard?

Tak. W tej chwili większość
firm, które organizują u nas
szkolenia, od razu pyta o ofer-
tę rekreacyjną hotelu
i korzysta z niej później. Po-
wody są różne. Albo
przedsiębiorcy chcą połączyć
przyjemne z pożytecznym,
czyli zorganizować w tym sa-
mym terminie konferencję
lub szkolenie dla pracowni-
ków oraz imprezę
integracyjną, albo dojrzale
i odpowiedzialnie traktują
pracowników w swojej firmie.
Stosują wtedy tzw. efektywne
zarządzanie energią: pracując,
można jednocześnie odpo-
czywać i dzięki temu chłonąć
większe ilości wiedzy. I u nas
można to właśnie robić. Pra-
cować, odpoczywając
jednocześnie.

Czego w związku z tym oczekują

od hoteli organizatorzy imprez kon-

ferencyjnych?

Rozbudowanej oferty re-
kreacyjnej. Oprócz
doskonałego i profesjonalnie
przygotowanego zaplecza
konferencyjnego, co teraz sta-
je się już standardem,
spodziewają się, że damy im
możliwość zorganizowania lub
sami zorganizujemy imprezę
szytą dla nich na miarę. Może
to być właśnie aktywny wypo-
czynek, czyli wszelkiego
rodzaju zajęcia sportowe albo
relaks: spa, sauna, masaże, od-
poczynek na świeżym
powietrzu.

Józefów leży w rejonie rezerwatów

przyrody i ciekawych zabytków.

Goście hotelu Holiday Inn to doce-

niają?

Tak, oczywiście. Doceniają to
zarówno goście indywidualni,
jak i grupy. Przede wszystkim
dlatego, że korzystają z atrakcji
naszego regionu, przebywając
w hotelu. To wzbogaca naszą
ofertę. Nie każdy hotel o tak wy-
sokim standardzie oferuje
możliwość przejażdżki rowero-
wej lub spaceru po rezerwacie
przyrody. I bardzo często gość-
mi, którzy to doceniają, są
warszawiacy. Przepiękna leśna
okolica, możliwość oddychania
świeżym powietrzem, a przede
wszystkim spokój i cisza, które tu
panują, są tak różne od klimatu
stolicy i innych większych miast,
że bardzo często klienci do nas
wracają po prostu się odprężyć.

Jakie atrakcje zapewnia gościom

państwa hotel? Czym szczególnie

przyciąga klientów?

Standardem, klimatem, po-
łożeniem, ofertą rekreacyjną
– dużo by wymieniać… Przede
wszystkim jesteśmy hotelem
sieciowym. Prestiżowa marka
oraz przynależność do naj-
większej na świecie
międzynarodowej sieci hote-
lowej gwarantują wysoki
i stabilny standard usług.
U nas goście mają po prostu
pewność, że zawsze otrzyma-
ją serwis na niezmiennie
wysokim poziomie. Nie ma
w Polsce innych hoteli o pro-
filu takim samym lub
podobnym do naszego (a je-
steśmy hotelem typu MICE

– Meetings, Incentives, Confe-
rences and Events), które
mogą się pochwalić przyna-
leżnością
do międzynarodowej sieci ho-
telowej. Wszystkie hotele
sieciowe skupiły się w mia-
stach. Poza granicami dużych
i średnich miast brakuje ich.
A nasz hotel jest jeszcze
do tego wspaniale położony
– tuż za progiem stolicy, tyl-
ko 20 km do centrum,
a jednocześnie w lesie
i nad rzeką. Profesjonalne za-
plecze konferencyjne,
bankietowe i rekreacyjne,
a także wykwalifikowany per-
sonel sprawiają, że na brak
gości nie narzekamy. Holiday
Inn Warszawa Józefów oferu-

je bogato zagospodarowany,
rozległy teren wypoczynko-
wo-rekreacyjny oraz
doskonałe warunki do celów
biznesowo-szkoleniowych.

Czy znajdą dla siebie coś u pań-

stwa miłośnicy spokojnego

relaksu?

Sama okolica temu sprzyja…
Zapach lasu, szemrząca rze-
ka, 11 hektarów przestrzeni…
Czego więcej potrzeba? Może
krytego basenu z widokiem
na leśną okolicę? Albo centrum
spa o francuskich korzeniach
– Thalgo Ella Baché SPA? A mo-
że saun, jacuzzi, wyśmienitego
jedzenia, odrobiny ciszy?
Wszystko to u nas jest i to dla
tych atrakcji goście do nas przy-

jeżdżają, by odpocząć od zgieł-
ku wielkich miast. A przy okazji
mają tu po prostu blisko.
A co proponują państwo zwolenni-

kom sportu i rozrywek

ekstremalnych?

W tym roku poszerzyliśmy
naszą ofertę rekreacyjną
o park linowy. Prawdopodob-
nie największy w Polsce,
rozciągający się wśród drzew
na prawie 1211 metrach tras,
z 99 przeszkodami. Cieszy się
bardzo dużym zainteresowa-
niem miłośników aktywnego
wypoczynku. Do tego najwięk-
sze w regionie pole
do minigolfa, które może być
naprawdę ciekawym doświad-
czeniem sportowej rywalizacji
rodzinnej lub grupowej. I oczy-
wiście Golf Park Józefów
z najładniejszym w okolicy po-
lem golfowym i całorocznym,
ocieplanym Driving Range’em.
To wszystko mamy na terenie
hotelu, a to wygodne dla gości.
Wykorzystując leśną okolicę
i rozległą przestrzeń hotelu,
możemy również zorganizo-
wać ekstremalne rozrywki:
jazdę quadami, jeepami, amfi-
bią, ściankę wspinaczkową,
paintball i różnego rodzaju
zajęcia teambuldingowe. Orga-
nizację imprez integracyjnych
mamy już w małym palcu.

Hotel w Józefowie jest częścią mię-

dzynarodowej sieci Holiday Inn.

Czym różni się od innych hoteli w tej

grupie, a w czym je przypomina?

Należymy do największej sie-
ci hotelowej na świecie, w skład
której wchodzą takie marki, jak
InterContinental Hotels & Re-

sorts, Crown Plaza Hotels & Re-
sorts, Holiday Inn, Holiday Inn
Express, hotele Indigo, Staybri-
de Suites, Candlewood Suites.
Ze względu na wyjątkową lokali-
zację, jak również usługi, jakie
proponujemy naszym gościom,
nie jesteśmy typowym hotelem
Holiday Inn, jaki można znaleźć
na świecie. Tak naprawdę bliżej
nam jest do marki, która repre-
zentuje wyższy standard usług,
czyli Crown Plaza. Mimo że ist-
niejemy na rynku hotelowym
od czterech lat, możemy po-
chwalić się wieloma nagrodami
lokalnymi i międzynarodowymi.
Każda z nich jest dla nas bardzo
ważna i dzięki nim również swo-
bodnie konkurujemy
z pozostałymi markami pięcio-
gwiazdkowymi w Europie,
na Bliskim Wschodzie i w Afry-
ce. Od momentu otwarcia
naszego hotelu zdobyliśmy trzy
nagrody InterContinental Ho-
tels Group: New Comer Award,
Quality Excellence Award
i Torchbearer Award. To takie
nasze sieciowe odpowiedniki
Oscarów. A Torchbearer Award
to wręcz Mega Oscar
za rok 2010. Pod tym względem
znaleźliśmy się w elitarnej małej
grupie hoteli wyróżniających się
wysoką jakością świadczonych
usług. A to wszystko oczywiście
dzięki naszym pracownikom,
którzy co roku bardzo ciężko
pracują, aby kontynuować tra-
dycję zdobywania kolejnych
nagród i konkurowania z naj-
lepszymi. Mam nadzieję, że
rok 2011 będzie dla nas równie
udany. 

—rozmawiała ab 

G oście hotelu mają do
dyspozycji jeden z
większych w okoli-
cach Warszawy

ośrodków spa. Dobroczynny
wpływ zabiegów potęgują ota-
czająca hotel zieleń oraz tutej-
sze aromatyczne, przesycone
zapachem sosen powietrze.

– Klientów cieszy widok ziele-
ni za oknami. Jest to wręcz jeden
z najważniejszych powodów, dla

których goście nas odwiedzają –
mówi Marta Mazurek, kierow-
niczka spa w Holiday Inn War-
szawa Józefów. Relaksowi sprzy-
ja także przestronne dwupozio-
mowe wnętrze. – Nasze gabine-
ty są wprost idealne do tego ce-
lu… Thalgo Ella Baché SPA
odwiedzają najczęściej osoby,
które potrzebują relaksu, typo-
wego wypoczynku, wyciszenia i
oczyszczenia organizmu z tok-
syn – dodaje Marta Mazurek.

W tutejszym spa wykorzysty-
wane są kosmetyki dwóch fran-
cuskich firm: Thalgo specjalizu-
jącej się w thalassoterapii oraz
Ella Baché Paris, która od lat 30.
ubiegłego wieku z powodze-
niem dba o kobiecą urodę.

W zależności od czasu i zaso-
bów finansowych możemy się
zdecydować na wykorzystanie
pakietów jedno- i dwudnio-
wych. 

Przewidziano też specjalne
programy pięciodniowe, np.
dla przyszłych mam, antycellu-
litowy, zabiegów oczyszczają-
cych i wyszczuplających czy
opracowanych specjalnie z my-
ślą o mężczyznach. Możemy
też wybrać zabiegi i sprawić
prezent komuś bliskiemu lub
wybrać się do spa we dwoje.
Marta Mazurek zdradza, że
klienci najczęściej korzystają z
zabiegów: Indoceance Treat-
ment, Ocean Memory Treat-
ment, Ayurveda Abhyanga
oraz Thalgo Aromatic.

Jeśli marzymy o masażu, to
możemy wybierać i łączyć: ma-
saże klasyczne, terapeutyczne,
modelujące, dłoni i stóp. Jeśli
zależy nam na masażu egzo-
tycznym, to możemy skorzystać
np. z ajurwedyjskiego, miodo-
wego, gorącymi kamieniami,
Pantai Luar (indonezyjski ma-
saż aromatycznymi stemplami).
Albo wykąpać się w oślim mle-
ku, algach czy wybrać kąpiel z
olejkami eterycznymi. Personel
spa pomoże nam też dobrać

najwłaściwszy zabieg na ciało,
zarówno relaksujący, wyszczu-
plający, jak i ujędrniający – do
wyboru jest ich około 20.

Warto się także dowiedzieć
więcej o zabiegach na twarz,
można bowiem wybierać aż spo-
śród 30. W zależności od wieku,
stanu skóry, nastroju możemy się
decydować na maseczki, masa-
że, maski o działaniu przeciw-
zmarszczkowym, liftingujące, ła-
godzące, kojące. Propozycja
Thalgo Ella Baché Spa nie ogra-

nicza się do ponad setki zabie-
gów. Zainteresowanym personel
doradzi, jakie zabiegi wybierać,
aby efekty wizyty w spa były wi-
doczne jak najdłużej. Pracowni-
cy umożliwią również gościom
spotkanie z dietetykiem, chirur-
giem plastycznym, przygotują do
zabiegów laserowych czy maki-
jażu permanentnego.

Spa czynne jest od poniedział-
ku do piątku od 9 do 22, 
a w weekendy i święta od 9 do 21.

—mdv

THALGO ELLA BACHÉ SPA I Dla urody: zabiegi, masaże, kąpiele, porady

ROZMOWA | Artur Trukawiński, dyrektor hotelu Holiday Inn Warszawa Józefów

<Artur 
Truskawiński
ma ponad 20-letnie
doświadczenie
w branży 
hotelarskiej
w sieciach:
InterContinental
Hotels Group,
Starwood, Accor,
Cunard Line, Costa
Crociere, Princess
Cruises, Disney
Cruise Line. 
Pracując dla Holiday
Inn Warszawa
Józefów, zdobył trzy
nagrody
InterContinental
Hotels Group: 
New Comer Award,
Quality Excellence
Award, 
Torchbearer Award.
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Adrenalina i golf 
pośród sosen

Rekreacja to nie tylko świetna zabawa ze szczyptą
adrenaliny. Może ułatwić integrację zespołu, 

a pojedynczym osobom przełamanie się. Zwłaszcza
jeśli zdecydują się na ekstremalny zjazd na linie 

albo obiad 20 metrów nad ziemią

N
asz park linowy
jest atrakcją poby-
tów integracyj-
nych, szkoleń, za-
jęć teambuildin-

gowych. Ale przychodzą do nas
coraz liczniej także rodziny,
dzieci z okolicznych szkół, wielu
klientów wraca, urozmaica so-
bie trasy i nie narzeka na nudę –
mówi o tutejszym parku lino-
wym Joanna Rutkowska, kie-
rowniczka rekreacji w hotelu
Holiday Inn Warszawa Józefów.

Nic dziwnego, park zbudowa-
no dopiero w maju. To najwięk-
szy park linowy w centralnej Pol-
sce. Trasy liczą 1211 metrów, na-
potkać na nich można 99 prze-
szkód. Najdłuższa tyrolka rozpo-
czyna się 9 metrów nad ziemią i
ma 120 metrów długości. Amato-
rzy wspinaczki i zjazdów na linie
mają do wyboru cztery trasy o
różnym stopniu trudności. Bam-
bino (dla dzieci, które sięgają
przynajmniej 130 cm) oraz dla
dorosłych trasy Parole, Grande i
Extrema. Nowością w ofercie dla
firm będzie możliwość
pokonania tras nocą, w towarzy-
stwie instruktora. 

Park jest bardzo bezpieczny.
Przed wejściem na właściwe
trasy trzeba pokonać jedną z
dwóch tras treningowych oraz
przejść  10 – 15-minutowe szko-

lenie z zasad bezpieczeństwa.
Czas przejścia: od 45 minut tra-
są Bambino do ok. 2 godzin tra-
są Extrema.

– Ale to zależy. Miałam nie-
dawno klienta, który najtrud-
niejszą trasę pokonywał ponad
trzy godziny, miał problemy,
jednak zawziął się i doszedł do
końca – mówi Joanna.

Zdaniem Joanny Rutkowskiej
nie tylko liczy się wysokość i dłu-
gość zjazdu, ale również położe-
nie obiektu w otoczeniu zieleni,
w parku krajobrazowym nad
Świdrem, pośród drzew. 

– Wpływa to na samopoczu-
cie gości. Nie bez znaczenia są
także kwalifikacje instruktorów,
a dodatkowo potrafią oni za-
chęcić ludzi, żeby się przemogli
w trudnych sytuacjach. Niejed-
nokrotnie wysokość, myśl o
zjeździe tyrolką, o skoku stano-
wią barierę wydawałoby się nie
do pokonania. Jeśli jednak ko-
muś udaje się ją pokonać, wy-
chodzi od nas zadowolony, od-
stresowany. 

Są też klienci, którzy chętnie
do nas wracają, a przyznam, że
ogromną satysfakcję sprawia
mi, gdy widzę, jak pod wpły-
wem wysiłku stopniowo zmie-
nia się ich sylwetka – mówi kie-
rowniczka rekreacji Holiday Inn
Józefów Warszawa, która regu-
larnie pokonuje trasę ekstre-

malną przynajmniej dwa razy w
tygodniu.

W ciągu tygodnia, gdy w par-
ku jest mniej ludzi, za 35 złotych
za dwa przejścia korzystać mo-
gą z niego dzieci z okolicznych
szkół. Pewnego dnia odbył się tu
nawet zlot harcerski – z prze-
szkodami zmagało się naraz 300
harcerzy. Dostępne są także bi-
lety rodzinne za 140 złotych.

Na rower, na ryby, 
na obiad w chmurach

Park linowy nie jest jedyną
atrakcją dla poszukujących spo-
sobów na aktywny wypoczynek
gości hotelu.

– Zaskoczyła mnie tak duża
popularność wycieczek rowe-
rowych po okolicy, wybierają je
głównie rodziny – mówi Joanna
Rutkowska. – Gościom możemy
także zorganizować spływy ka-
jakowe, wędkowanie, zajęcia na
strzelnicy, do dyspozycji są tak-
że m.in. quady, zorbing, amfibie,
poduszkowce, a nawet loty ba-
lonem – wylicza.

– Stale poszerzamy także
ofertę dla firm. Top manage-
ment chcemy zapraszać na
obiad z głową w chmurach – na
platformie ok. 20 metrów nad
ziemią. Cały czas urozmaicamy
też ofertę wieczorów tematycz-
nych. Zimą zapraszamy na sku-

tery na przykład w połączeniu z
poszukiwaniem śnieżnego bał-
wana. Pod tą zabawną nazwą
kryje się spotkanie ze służbami
specjalnymi – zdradza.

Golfowe wieczory

Holiday Inn Warszawa Józe-
fów zaprasza gości także do sali
fitness, na basen i do korzystania
z boisk wielofunkcyjnych, gry w
minigolfa i na pole golfowe.

– Mamy obecnie największy
profesjonalny kompleks do gry
w minigolfa w regionie, znajduje
się na nim 18 torów o różnym
stopniu trudności – mówi Joan-
na Rutkowska. – Chcemy to wy-
korzystać…  W przyszłym roku
planujemy mistrzostwa Warsza-
wy w minigolfie. 

Sporo atrakcji czeka również
na golfistów w Golf Park Józe-
fów. 24 sierpnia odbył się tu
pierwszy wieczorny Evenig Golf
Tour. Sześciodołkowe pole
przyciągnęło 28 golfistów. – Pla-
nujemy kolejne takie imprezy 7 i
21 września, 5 i 9 października.
Limit uczestników to 30 osób,
koszt 50 zł, start o godz. 20.30.
Zapisy przyjmujemy mailowo i
telefonicznie – mówi kierow-
niczka rekreacji hotelu. – A 24
września zapraszamy do nas na
Holiday Inn Warszawa Józefów
Golf Cup. —mdv

Kuchnia jak magnes
ROZMOWA | Paweł Kałuski, szef kuchni w restauracji LunaSol

Jakie potrawy serwuje hotelowa re-

stauracja?

Paweł Kałuski: Menu Lu-
naSol łączy inspiracje wielu
kuchni narodowych. Oczywi-
ście w karcie nie może
zabraknąć dań i składników ty-
powych dla kuchni polskiej, bo
tego oczekują nasi goście za-
graniczni. Jednak nawet wtedy
nie jest to kuchnia tradycyjna,
ale moja interpretacja polskich
dań. Na przykład tradycyjny
żurek podawany jest w chlebie
z jajkiem przepiórczym.

Z jakich przepisów w menu jest

pan szczególnie dumny?

Każda pozycja z karty to
owoc mojej pracy, testów, in-
spiracji z podróży kulinarnych.
Dania, które uważam za szcze-
gólnie udane, cieszą się
również największym uzna-
niem naszych gości. Np. tatar
z łososia z imbirem, czerwo-
nym kawiorem i chipsami
z pietruszki albo stek z polę-
dwicy wołowej z sosem

z czerwonego wina podawany
ze szpinakiem. Wielu przycho-
dzi też do nas specjalnie
na zupę rybną, której receptu-
rę wymyśliłem, pracując jako
szef kuchni w restauracji laty-
noamerykańskiej. To
prawdziwy przebój.

Podobno podają państwo również

wyśmienite desery.

Część z nich jest mojego au-
torstwa, a część to zasługa
naszego nieocenionego cukier-
nika Jacka Klimka. Spod ręki
Jacka wychodzą fantastyczne
torty weselne i okolicznościowe
oraz inne ciasta, na przykład
słynna już Pawlowa (tort bez-
owy z kremem migdałowym)
podawana z sosem truskawko-
wym. To ciasto zresztą
najszybciej znika z bufetu pod-
czas naszych niedzielnych
brunchów. Ja jestem fanem de-
serów niestandardowych
– uwielbiają je nasi stali bywal-
cy – takich jak lody smażone
w cieście biszkoptowym, creme

brulee z orzechami włoskimi
i skórką pomarańczową albo
suflet czekoladowy z lodami
waniliowymi. Ten właśnie deser
powstał, kiedy pierwszy raz
spróbowałem klasycznego cze-
koladowego sufletu
na szkoleniu w restauracji
z dwiema gwiazdkami Micheli-
na – Seagrill w Brukseli. Kiedy
w podróży zachwyci mnie jakaś
potrawa, chcę się podzielić
swoim odkryciem z gośćmi mo-
jej kuchni i czekam
niecierpliwie na ich reakcję.
Czy będzie im smakować tak
jak mnie? Największa frajda
w mojej pracy, to gdy spotykam
takich pasjonatów smaku jak ja.

Czy goście chętnie biesiadują pod-

czas niedzielnych brunchów

w LunaSol?

Wyjątkowe położenie nasze-
go hotelu w Mazowieckim
Parku Krajobrazowym sprawia,
że brunche w słoneczne nie-
dziele przyciągają masę gości.
Taras z widokiem na las, staw

i pole golfowe to luksus, którego
próżno szukać w Warszawie.
Mamy wielu regularnych bywal-
ców, dlatego menu brunchowe
musi zmieniać się co tydzień.
Zwykle powstaje z inspiracji jed-
nej z kuchni narodowych. Np.
w ostatnią niedzielę mieliśmy
kuchnię polską. Kucharz
na oczach gości przygotowywał
wtedy tatara z koniakiem i do-
datkami na życzenie (anchois,
kapary, grzybki, oliwki). Kiedy
proponujemy kuchnię francu-
ską, także przygotowujemy
bufet, ale na specjalnym stano-
wisku króluje też kucharz,
u którego można zamówić
na przykład mule w białym wi-
nie. Oczywiście wszystko
w ramach ceny bufetu bruncho-
wego. Wśród naszych gości jest
wielu popularnych aktorów, po-
lityków, sportowców, jednym
słowem bywalców. Przyciąga ich
tu jak magnes nie tylko wspania-
łe położenie hotelu, ale również
kuchnia. 

—rozmawiała ab

<Paweł Kałuski
– zdobywca pierw-
szych nagród w
międzynarodowych
konkursach L’art de
Cuisine Martell oraz
Toques Vertes Bondu-
elle. Pracował m.in. w
restauracji Malibu,
gdzie szkolił się pod
okiem kucharzy z le-
gendarnej
hollywoodzkiej restau-
racji Spago. 
Był szefem kuchni w
warszawskich hote-
lach Hyatt i Radisson
SAS i w restauracji Ale
Gloria!. Uczestniczył w
warsztatach zawodo-
wych we Francji i
Belgii. 
Jego przepisy były
prezentowane między
innymi w miesięczni-
ku „Kuchnia”, w
magazynach „Nowy
Rynek” i „Food Servi-
ce” oraz w książce
„Kuchnia od kuchni”.
Jako szef kuchni go-
tował m.in. dla
prezydenta Rzeczypo-
spolitej, polityków i
gwiazd show-biznesu. 

Przepis szefa kuchni
Suflet czekoladowy 
Składniki: 4 jajka, 200 g gorzkiej czekola-
dy, 150 g cukru, 100 g masła, 25 g mąki.
Rozpuścić czekoladę  z masłem na kąpieli
wodnej. Ubić jajka z cukrem, pod koniec
dodać mąkę. Wymieszać rozpuszczoną
czekoladę z jajkami, przełożyć do wysma-
rowanych masłem filiżanek. Odstawić do
lodówki na kilka godzin. Piec 10 minut w
nagrzanym do 200 st. C  piekarniku. Poda-
wać z lodami waniliowymi.

≥Joanna Rutkowska, kierowniczka rekreacji w hotelu Holiday Inn
Warszawa Józefów regularnie pokonuje trasę ekstremalną 
przynajmniej dwa razy w tygodniu

≥To największy park linowy w centralnej Polsce. Trasy liczą 
1211 metrów, napotkać na nich można 99 przeszkód
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Odkrycie Andriollego
Dla warszawiaków położone nad Świdrem miejscowości odkrył Michał Andriolli. Łagodny klimat,

lasy, malownicza meandrująca rzeka do dziś przyciągają tu nie tylko mieszkańców stolicy

J ózefów jest jedną z miejsco-
wości tzw. pasma otwockie-
go, które od II poł. XIX wie-
ku powstały wzdłuż linii ko-

lejowej Warszawa – Otwock – Lu-
blin. Rozwój okolica zawdzięcza
wybitnemu rysownikowi i mala-
rzowi Michałowi Elwiro Andriolle-
mu; dziś najlepiej kojarzymy jego
ilustracje do dzieł Mickiewicza, Sło-
wackiego, Kraszewskiego, Orzesz-
kowej. W swojej posiadłości nad
Świdrem malarz wybudował
pierwsze drewniane wille letnisko-
we (własnego projektu) do wynaję-
cia. Ich architektura nawiązywała
zarówno do zabudowy miast rosyj-
skich, jak i górskich schronisk, moż-
na się też doszukać w niej inspiracji
architekturą ludową Mazowsza. 

W podobnym stylu zaczęto
wznosić kolejne wille i pensjonaty
nad Świdrem, a ich specyficzny
styl Konstanty Ildefons Gałczyński
nazwał świdermajer.  Dziś więcej
na ich temat opowiedzieć mogą na

przykład członkowie Świdermaje-
ra – Stowarzyszenia Miłośników
Drewnianej Architektury Linii
Otwockiej z siedzibą w Józefowie.

Blisko i zielono

Co niegdyś przyciągało Andriol-
lego i jego gości nad Świder, co tu
przyciąga ludzi i dziś? Atutami
miejscowości nad tą rzeką są z pew-
nością bliskość Warszawy i łatwy
dojazd; przez lata umożliwiała go
także zbudowana w 1910 roku, już
nieistniejąca, kolejka wąskotorowa
z Warszawy do Otwocka, którą po-
dróżowali spragnieni wypoczynku
za miastem warszawiacy. Można tu
robić to samo co przed laty: wędro-
wać po lesie, jeździć rowerami, pły-
wać kajakiem, opalać się…

Dziś goście nadal przyjeżdżają
nad przepływający meandrami,
pośród malowniczych, w więk-
szości sosnowych lasów Świder,
który upodobały sobie również
wydry i bobry. 

– Przeprowadziłam się w te oko-
lice niedawno, mieszkam teraz w le-
sie nad rzeką i bardzo sobie tę de-
cyzję chwalę. Blisko do stolicy na
zakupy czy do kina lub teatru, a jed-
nocześnie, kiedy wracam do domu,
czuję się, jakbym była bardzo, bar-
dzo daleko od zgiełku dużego mia-
sta. To sprzyja relaksowi po inten-
sywnym dniu pracy – mówi Eweli-
na Błaszczyk z Działu Marketingu.

Kojący mikroklimat

Uroku przydają rzece jeszcze
przełomy oraz szumy, niewielkie
rzeczne wodospady. Część jej bie-
gu oraz doliny – jako Dolinę Środ-
kowego Świdra – obejmuje sieć
Natura 2000. Przyrodę w okoli-
cach Józefowa chroni także Mazo-
wiecki Park Krajobrazowy. Znaj-
duje się w nim kilka rezerwatów:
Las Króla Jana, Pogorzelski Mszar,
Na Torfach, Bocianowskie Bagno,
Celestynowski Grąd, Żurawinowe
Bagno, Czarci Dół, Szerokie Bagno. 

Sporo dni bez wiatru, nieznacz-
ne wahania temperatury w ciągu
dnia, powietrze o względnie ni-
skiej wilgotności – mikroklimat
okolic Otwocka dodawał atrakcyj-
ności temu zakątkowi. Dlatego już
na przełomie wieków nad Świder,
m.in. do uzdrowiska w Józefowie,
podróżowali nie tylko letnicy, ale i
kuracjusze. 

W 1938 r. w Otwocku było już
39.6 tys. kuracjuszy, a mieszkań-
ców 19,3 tys. Przed drugą wojną
w samym Józefowie, liczącym
podówczas około 1500 stałych
mieszkańców, przebywało nawet
po 3 tys. kuracjuszy leczących tu
choroby płuc i dróg oddecho-
wych. 

Po wojnie miejscowość nadal
się rozwijała, stała się ośrodkiem
leczenia chorób układu odde-
chowego dzieci, a w 1962 roku
otrzymała prawa miejskie. I wciąż
można tu przyjechać, aby ode-
tchnąć.

—mdv

Jakie atrakcje czekają na przyjezdnych w Józefowie 

i okolicach?

Szczycimy się niemałą liczbą pięknych, starych
drewnianych willi w stylu świdermajer, harmonijnie
wkomponowanych w krajobraz. Okolice naszego mia-
sta znane są jako znakomite miejsce do uprawiania
turystyki rowerowej, a zimą można uprawiać również
narciarstwo biegowe. Przez cały rok natomiast na mi-
łośników jazdy konnej czekają ośrodki jeździeckie.
Śródleśne ścieżki na wydmach porośniętych sosno-
wym borem pod Józefowem w granicach
Mazowieckiego Parku Krajobrazowego należą 
do najbardziej popularnych terenów narciarskich 
Mazowsza. Do spacerów i spotkań z przyrodą zachęca
też sceneria brzegów Wisły, której koryto wraz z licz-
nymi wyspami i pięknymi dzikimi plażami, będąc
ostoją ptactwa o randze europejskiej, objęte jest
ochroną rezerwatową. Występują u nas także liczne
pomniki przyrody, głównie dęby.

Jakie korzyści ma gmina z hotelu Holiday Inn?

Na pewno są to miejsca pracy, bo znaczna część 
obsługi jest z Józefowa. Są to także podatki – cały
kompleks zajmuje 11 hektarów. Holiday Inn to rów-
nież atrakcyjne miejsce spotkań naszych
mieszkańców, bo można tam wypić kawę czy zjeść
obiad. Hotel uzupełnia też ofertę rekreacyjną, bo 
oferuje minigolfa i park linowy. My mamy za to halę
sportową, basen i kilka placów zabaw.

Z pewnością po otwarciu hotelu przybyło także turystów...

Obecnie w hotelu organizowane są konferencje i
goszczą tutaj ludzie z całej Polski. Dla nas jest to o tyle
korzystne, że może wpłynąć na sprzedaż działek na
naszym terenie. Wzrost liczby mieszkańców jest dla
nas ważny. Już w tej chwili ponad 40 proc. dochodów
w budżecie pochodzi z PIT. W ofercie mamy tereny
pod zabudowę, a kolejne są w przygotowaniu.

—rozmawiał kmg

Hotel uzupełnia
ofertę miasta

ROZMOWA |
Stanisław 
Kruszewski, 
burmistrz 
miasta i gminy
Józefów


