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Pod nowym hasłem, z nowym logo i twarzą lubianego aktora Konstancin-Jeziorna pro-
muje swoje walory. Wspaniałą przyrodę, sprzyjający zdrowiu klimat, zróżnicowane krajo-
brazy oraz liczne, interesujące obiekty. Stanowią one bogactwo podwarszawskiej gminy, 
czyniąc z niej wyjątkowe miejsce do zamieszkania i wypoczynku, również aktywnego. 

Logo i hasło reklamowe są efektem projektu „Kalejdoskop Kon-
stancina” prowadzonego przez Konstanciński Dom Kultury. Ale 
nowa identyfikacja wizualna miasta jest tylko małym fragmentem 
gigantycznego przedsięwzięcia promocyjno-turystycznego, które 
ma rozreklamować dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze jedynego 
uzdrowiska na Mazowszu. 

Trzon konstancińskiego kalejdoskopu
Inaugurując projekt w czerwcu bieżącego roku, w „Hugonów-
ce”, czyli w głównej siedzibie domu kultury, otwarto nowo-
czesne, multimedialne muzeum poświęcone rozwojowi i dzie-
jom podwarszawskiego kurortu. Kolekcję utworzono przede 
wszystkim z archiwalnych fotografii, map, pamiątek i doku-
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mentów, przechowywanych dotychczas pieczo-
łowicie przez mieszkańców Konstancina-Jeziorny. 
Zabytkowa willa nadaje się do tego doskonale, 
ponieważ sama w sobie jest pamiątką przeszło-
ści. Wznosi się przy ulicy Mostowej 15, nad rzeką 
Jeziorką, w sąsiedztwie Parku Zdrojowego i tężni 
solankowej. W latach 1902-1903 wybudował ją 
i prowadził w niej zakład przyrodoleczniczy Hugo 
Seydel, który na przełomie XIX i XX wieku razem 
z braćmi był właścicielem drugiej pod względem 
wielkości po Fukierze firmy winiarskiej w Warsza-
wie. „Hugonówka” szczyci się więc ponadstuletnią 

historią. W tym długim okresie była pensjonatem, a także dzia-
łało w niej kino „Beata”. W 2014 roku, po odrestaurowaniu, 
stała się siedzibą KDK, mieści dziś także klubokawiarnię, sale 
konferencyjne i widowiskową oraz pracownie: multimedialną 
i plastyczną. Wśród zgromadzonych w uzdrowiskowym mu-
zeum pamiątek znalazła się m.in. oryginalna torebka na tytoń 
– kapciuch przywieziony niegdyś przez Hugona Seydla z Serbii.

Lasy, woda, miejsca i ludzie
Hasło „Więcej niż uzdrowisko” koncentruje uwagę miesz-
kańców i gości na szerokim wachlarzu atrakcji Konstancina-
-Jeziorny oraz inspirowanych nimi możliwościach aktywnego 
spędzania czasu. Nie jest to slogan bez pokrycia, bo w ramach 
projektu przygotowano tematyczne szlaki turystyczne. Wśród 
przyrodniczych są na przykład trasy: kajakowa i ornitologiczna, 
a wśród kulturowych – Stefana Żeromskiego. Poszerzana jest 
sieć ścieżek rowerowych. Samorząd zrobił ukłon w stronę mi-
łośników dwóch kółek i w ubiegłym roku uruchomił „Konstan-
ciński Rower Miejski”, tworząc system 5 stacji z 55 rowerami 
w pełni kompatybilny z warszawskim Veturilo. Niektóre ze ście-
żek wiodą śladami artystów związanych z miejscowością. Jest 
też ścieżka dedykowana filmowemu aspektowi konstancińskiej 
rzeczywistości. Kręcono tu bowiem sceny do wielu znanych 
i lubianych obrazów telewizyjnych lub kinowych, a w Skoli-
mowie działa szeroko znany Dom Artystów Weteranów Scen 
Polskich.

Miasto tętniące życiem
Konstancin-Jeziorna tętni życiem, a najlepszym tego dowodem 
jest bogaty kalendarz imprez kulturalno-sportowych. Latem 
mieszkańców i gości przyciągają koncerty Letniego Sezonu 
Artystycznego, Dni Konstancina, Dożynki gminne, Jazz  Zdrój 
Festiwal oraz Ogólnopolski Festiwal Sportów Teatralnych 3-2-
1 IMPRO. Jesień to początek sezonu teatralno-muzycznego, 
a corocznie inauguruje go Festiwal Otwarte Ogrody. Konstan-
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cin-Jeziorna nie zamiera nawet zimą. W grudniu zapraszamy 
na Jarmark Bożonarodzeniowy.  Z kolei położone nad Wisłą 
Gassy stały się centralnym punktem majowego Flis Festiwalu. 
Warto przypomnieć, że od niedawna z miejscowej przystani re-
gularnie kursuje prom do położonego po drugiej stronie Wisły 
Karczewa. Reaktywowana przeprawa służy zmotoryzowanym 
i rowerzystom, poszerzając możliwości atrakcyjnego i aktyw-
nego spędzania czasu u południowych bram stolicy.

Twarzą, głosem, drukiem i multimedialnie
Twarzą „Kalejdoskopu Konstancina” został Karol Strasburger, 
znany aktor i mieszkaniec Konstancina-Jeziorny. – Tutaj się 
wychowałem, chodziłem do szkoły, jeździłem na rowerze i bie-
gałem po lesie – wspomina. – Zawsze pamiętałem Konstancin 
jako zielony, wakacyjny, piękny. To z pewnością jeden z powo-
dów, dla których ludzie tu się osiedlają.
Inna znana postać, Krystyna Czubówna, użyczyła swojego gło-
su w audiobooku. Ponadto przygotowuje się klasyczne publi-
kacje, takie jak przewodnik turystyczny, mapy i albumy: „Arty-
ści dawnego Konstancina”, „Zaczęło się w Jeziornie”. Powstaje 
też na wskroś nowoczesna sieć infokiosków oraz zewnętrzny 
system wystawienniczy. Dopełnieniem projektu będzie re-
sponsywna, a wiec dostępna na wszystkich urządzeniach 
multimedialnych strona internetowa www.visitkonstancin.

pl. Znajdziemy na niej niezbędne turyście informacje o bazie 
noclegowej i gastronomicznej oraz – oczywiście – o atrakcjach 
przyrodniczych, zabytkach, szlakach i organizowanych w ciągu 
roku imprezach. A to wszystko dla i z myślą o turystach. Na 
realizację projektu pozyskano prawie pół miliona złotych z Unii 
Europejskiej.




