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edytorial

Paêdziernik to miesiàc, w którym jesteÊmy
rozdarci mi´dzy naszymi pragnieniami.
ChcielibyÊmy bowiem jak najdłu˝ej zatrzymaç lato – pojechaç do ciepłych krajów i wygrzaç si´ w promieniach słoƒca,
które u nas Êwieci coraz słabiej. Z drugiej
jednak strony ˝ółknàce liÊcie i coraz krótsze dni przypominajà o nadchodzàcej zimie. Niektórzy z nas cieszà si´ na samà
myÊl, ˝e ju˝ wkrótce przypnà deski do
nóg b´dà szusowaç po białym puchu.
Wprawdzie złotego Êrodka na takie rozterki jeszcze nie znaleêliÊmy, ale za to mamy kilka ciekawych sugestii dla zwolenników obu opcji. Na jesienne smutki
proponujemy takie goràce kierunki jak:
Malezja, Egipt, Indie. Natomiast na zimowe wypady – Maso Corto, Czechy oraz
Bieszczady, gdzie mo˝na uprawiaç sport
w towarzystwie czworonogów.
Dobrym rozwiàzaniem, niezale˝nie
od aury za oknem, jest Szlak Zabytków
Techniki Województwa Âlàskiego, na którym czekajà na nas industrialne pamiàtki
z epoki pary i piwo z tradycjami.

October is a month when we are torn
apart by our desires. On one hand, we
would like to keep the summer for as long
as it is possible. Go to some hot country
and bask there in the sun that, unlike the
Polish, is still searing hot. On the other, the
leaves are turning yellow and the days
grow shorter with each passing day, both
observations compelling us to think about
the winter. For some just the thought of
putting on their skis and going downhill
on fluffy snow brings a smile to their faces.
As there is no miracle solution to such
dilemmas, instead we have some interesting proposals for those in favor of either
option. For autumn sorrows we suggest
hot destinations such as: Malaysia, Egypt,
India. Whereas for winter trips – The Czech
Republic, Maso Corto and Bieszczady
Mountains, where one can do sports
accompanied by canines.
A good solution, irrespective of the weather
outside, is The Industrial Monuments Route
of the Silesian Voivodeship, where the
industrial relics of the age of steam and
well-established beer await us.

Urszula Gabryelska
redaktor naczelna
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one hundred kilometers of adventure

sto kilometrów przygody

Cities of New Delhi, Jaipur
and Agra form the famous
golden triangle in the north
of India. What does it owe its
name and fame to? Or is it
just a metaphor? Travelling
in this region we will come
across mighty forts, meet
incredible people but most
importantly, we shall
experience the true feel of
India. The country of people
who are always smiling and
at the same time take pride
in their centuries old
heritage.

Edyta i Łukasz Parzuchowscy
THE GOLDEN TRIANGLE OF INDIA

Miasta Nowe Delhi, D˝ajpur i Agra
skrywajà najwi´ksze zabytki Indii
– majestatyczne pałace maharad˝ów, wspaniałe
fortece, okazałe mauzolea.
Wybudowano je za panowania
mogołów.

Nowe Delhi przywitało nas skrajnie wysokà temperaturà, New Delhi has welcomed us with extremely high temperature,
niesamowità wprost iloÊcià kolorów oraz wyjàtkowymi za- amazing variety of colors and exceptional fragrances never felt
pachami, których nigdy wczeÊniej nie czuliÊmy. Pomimo before. Despite being tired after the long journey, right after we
zm´czenia długà podró˝à od razu po zameldowaniu w ho- checked in at the hotel, we decided to go sightseeing round the city.
telu postanowiliÊmy zwiedziç to ogromne miasto.
FIRST THE CAPITAL >> The first place we saw was the
NAJPIERW STOLICA >> Pierwszym miejscem, jakie famous gate of India. The monument was founded by the British in
odwiedziliÊmy, była słynna brama Indii. Zabytek ufundowa- 1931 to commemorate the Indian soldiers killed in wars and now
ny przez Brytyjczyków w 1931 r. w hołdzie poległym na woj- it serves as Tomb of the Unknown Soldier. Near the 42 meter gate
nach ˝ołnierzom indyjskim obecnie pełni funkcje grobu some street vendors selling water, sweets and all forms of souvenirs
nieznanego ˝ołnierza. Pod mierzàcà 42 m bramà kolorowe have set up their stalls. Following a beautiful asphalt avenue we
kramy rozło˝yli sprzedawcy wody, owoców, słodyczy head west of the gate reaching a large complex of buildings, these
i wszelkiego rodzaju pamiàtek. Idàc na zachód od bramy are residence to both the president and the parliament. The
pi´knà asfaltowà alejà, docieramy do ogromnego komplek- structures are surrounded by numerous fountains, canals and
su budynków b´dàcych rezydencjà prezydenta oraz siedzi- green lawns (a real rarity in Delhi). Every couple hundred steps
bà parlamentu. Budowle sà otoczone licznymi fontannami, there are rich Indians playing cricket. Next, in a falling apart
kanałami oraz zielonymi trawnikami (zupełna rzadkoÊç rickshaw, we ride through the crowded streets of the capital of the
w Delhi). Co kilkaset metrów na wi´kszych skwerach boga- largest democratic country in the world, we head for the oldest part
of the city. We are astounded by the unimaginable number of
ci Hindusi grajà w krykieta.

Zdj´cia: wong yu liang – Fotolia.com
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Nast´pnie rozpadajàcà si´ rikszà ruszyliÊmy przez zatłoczone ulice stolicy najwi´kszego demokratycznego paƒstwa
Êwiata w stron´ starej cz´Êci miasta. Zadziwia nas niewyobra˝alna liczba pojazdów: riksze, motoriksze, samochody,
ci´˝arówki, ciàgni´te przez ludzi wózki oraz spokojnie przechadzajàce si´ krowy uznawane przez Hindusów za Êwi´te.
Po prawie dwóch godzinach szaleƒczej jazdy w upale i smogu przy akompaniamencie ryczàcych klaksonów docieramy
do otoczonego wysokim murem pot´˝nego Czer wonego
Fortu. Na dziedziƒcach XVII-wiecznej budowli zachowały si´
fragmenty ogrodów i sadzawek Êwiadczàcych o dawnej
ÊwietnoÊci tego miejsca, niegdyÊ jednego z najpi´kniejszych
w kraju.
Przez kolejne dni oswajamy si´ z miastem i jego mieszkaƒcami. Powoli zaczynajà nam smakowaç posiłki mocno przyprawiane curry, a krowy wał´sajàce si´ po ulicach przestajà
dziwiç. W Nowym Delhi mo˝na sp´dziç kilka tygodni i si´
nie znudziç. My nie mamy tyle czasu. Postanawiamy wi´c jechaç dalej, do Rad˝astanu – półpustynnego stanu w północno-zachodnich Indiach.

vehicles: rickshaw, moto-rickshaw, cars, trucks, carts pulled by men
and calmly walking cows, deemed holy by the Hindu. After almost
two hours of frantic ride in the heat and smog, with the
accompaniment of roaring horns we arrive at the mighty Red Fort
surrounded by a high wall. In the courtyard of this XVIIth century
building there are some fragments of gardens and ponds, serving
as evidence of its former glory and its place among the most
beautiful places in the country. In the days that follow we get familiar
with the city and its inhabitants. Slowly, we begin to take a liking to
meals so richly spiced with curry, and the cows in the streets cease
to amaze us. It is possible to spend a couple of weeks in new Delhi
and never get bored. We don't have that much time. We decide to
go to Rajastan - a semidesert state in the north- east of India.

THE PINK CITY >> The seven hour long journey on a local
coach passes quickly. On the way we pass enormous desert areas
crisscrossed by green hills, where on their sides mighty Mogul
fortresses appear. Buzzing villages and fabulously colorful cities.
People we talk to on numerous stops invite us to their homes, treat
us to some sweets and willingly pose for pictures. Before even
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Krakowskie PrzedmieÊcie 12, Lublin
tel.: 081 536 67 20
www.vanilla-hotel.pl info@vanilla-hotel.pl

Serdecznie zapraszamy do ,,Vanilla Hotel”, po∏o˝onego w samym
sercu Lublina, w XVII-wiecznej kamiennicy na lubelskim deptaku.
BliskoÊç Starówki sprawia, ˝e Vanilla Hotel jest idealnym miejscem
zarówno dla goÊci podró˝ujàcych w celach s∏u˝bowych jak i turystycznych. Zapraszamy do skorzystania z 18 pokoi o bardzo ró˝nych,
niezwyk∏ych aran˝acjach. Pokoi komfortowych, klimatyzowanych
z dost´pem do internetu. Obs∏uga naszego hotelu zadba o Paƒstwa
i sprawi, ˝e pobyt u nas b´dzie przyjemnoÊcià.
Odwiedzajàcych nasz hotel zapraszamy równie˝ do istniejàcej
od lat ,,Vanilla Cafe” – najlepszej kawiarni w Lublinie, w której
serwowane desery i kawa oraz niepowtarzalny klimat pozostajà
na długo w pami´ci naszych goÊci
Dla pragnàcych zorganizowaç kameralne spotkania przygotowaliÊmy ,,Vanilla Club”, gdzie w niebanalnie urzàdzonych wn´trzach
mo˝ecie Paƒstwo mi∏o sp´dziç czas.
Mamy nadziej´, ˝e odnajdziecie si´ Paƒstwo w naszych wn´trzach,
a my stworzymy atmosfer´, w której nie zauwa˝ycie jak szybko
mija czas.
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Paweł Wroƒski
A VACATIONS LIKE AT HOME

JeÊli na urlopie chciałbyÊ si´ czuç swobodnie jak we własnych
czterech Êcianach, mamy dla ciebie propozycj´ – domki
wyposa˝one we wszystko, czego potrzeba na co dzieƒ.
Ich lokalizacj´ i charakter mo˝na dowolnie wybieraç
– od słonecznej Grecji, po chłodnà Skandynawi´,
od skromnych letniskowych po otoczone ogrodami wille.

U NAS I NAJBLI˚SZYCH SÑSIADÓW
Nad morzem albo w górach, nad jeziorami z w´dkà lub deskà.
Apartamenty stolicy jednego z sàsiednich krajów: w Pradze, Budapeszcie, Wiedniu czy Berlinie... Domki na prowincji – z dala od samochodów i gwaru handlowych pasa˝y. Nad Bałtykiem, gdzie
powietrze jest przesycone jodem, a zachody słoƒca nie majà sobie równych... W szczycie lata radujemy zmysły rozgrzanym piaskiem, zimnym piwem, Êwie˝à rybkà z rusztu. Po sezonie, gdy
na pla˝y panuje niezmàcony niczym spokój, mo˝na spacerowaç,
wsłuchujàc si´ jedynie w szum fal i krzyki ptaków. Obserwowaç
statki na odległej redzie. A mo˝e dopisze szcz´Êcie i pieniàce si´ fale wyrzucà pod nogi bursztyn, z którego słynie nasze wybrze˝e?
Cieszàc si´ pozostawionym do twojej dyspozycji domem,
mo˝esz wybraç si´ na spacer o ka˝dej porze albo po prostu otworzyç okna i chłonàç spokój wieczoru. Rozło˝yç si´ na tarasie, słuchajàc muzyki. Do koƒca swojsko, ale w atmosferze relaksu, bez
presji codziennych obowiàzków.

AT OUR HOMES AND THOSE
OF OUR CLOSEST NEIGHBOURS

NOVASOL – wynajem domów w całej Europie, duƒskie korzenie i 40 lat doÊwiadczenia,
prostota procedur i solidnoÊç przy realizacji zleceƒ:
NOVASOL Polska Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 12/3 |Szczecin | www.novasol.pl
tel.: (91) 812 16 45, (91) 484 20 44
KONTAKT PR & MARKETING | ul. Topiel 27/11 | 00-342 Warszawa | warszawa@novasol.pl

Zdj´cia: D. Olendzka
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If what you want on a vacation
is to feel the same level of comfort
as you do when inside your own
four walls, we’ve got a proposition
for you – houses equipped with
everything you need for your day
to day life. You can choose their
location and character yourself
– from sunny Greece to chilly
Scandinavia, from a modest summer
cottage to a garden-enclosed villa.

By the sea or in the mountains, on the coast with a fishing rod or
on a surfboard. Apartments in the capital cities of several
neighbouring countries, in Prague, Budapest, Vienna or Berlin…houses in the country. Far away from cars and the hustle and
bustle of city life. On the coast of the Baltic where the air is
saturated with ions and the sunrises are without equal... At the
height of summer, the senses are titillated by the hot sand, a cold
beer, fresh fish hot off the grill. In the off season, when the beach
is empty one can enjoy a stroll and hear the sounds of the waves
breaking on shore and the birds calling in the air. To see ships on
the distant horizon. And perhaps, the foaming waves might
divulge a piece of amber, the fame of the region?
Enjoying a house that’s completely at your disposal, you can take
a walk no matter the time of day, or simply open a window and
enjoy the peace and quiet of the evening. Settle down on the
terrace and listen to some music. It’s your place, but in a relaxing
atmosphere without the everyday worries of home.
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NOVASOL – wynajem domów w całej Europie, duƒskie korzenie i 40 lat doÊwiadczenia,
prostota procedur i solidnoÊç przy realizacji zleceƒ:
NOVASOL Polska Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 12/3 |Szczecin | www.novasol.pl
tel.: (91) 812 16 45, (91) 484 20 44
KONTAKT PR & MARKETING | ul. Topiel 27/11 | 00-342 Warszawa | warszawa@novasol.pl

POD SŁO¡CEM POŁUDNIA
Wypoczynku nad Morzem Âródziemnym nie trzeba rekomendowaç – łagodny klimat, dobra kuchnia, wiekowe zabytki. WłaÊnie w takim miejscu najlepiej docenisz
atuty wynaj´tej willi lub apartamentu. Z wakacyjnego
domu mo˝na si´ wypuszczaç na wycieczki w poszukiwaniu pamiàtek przeszłoÊci lub smaków, z których słynie ta cz´Êç Europy. Kosztowaç potraw z owoców
morza i degustowaç wyÊmienite wina.
Dopełnieniem dnia pełnego wra˝eƒ b´dzie kàpiel
w basenie poło˝onym w ogrodzie wypełnionym zapachem ziół. Za oknem starego domu w Toskanii Êcielà
si´ łagodne wzgórza, których linie wyznaczajà rz´dy
cyprysów. Pejza˝e z oliwnymi gajami i rz´dami winoroÊli, miasta ze Êwiàtyniami i pałacami pełnymi arcydzieł sztuki podbiły Êwiat. Dom poło˝ony w Toskanii
jest marzeniem wielu, bowiem region ten nie przestaje inspirowaç filmowców, pisarzy i poetów.

UNDER THE SOUTHERN SUN
A recommendation for a vacation on the Mediterranean is unnecessary – an easy-going atmosphere, wonderful cuisine, old-world monuments. In
exactly this sort of place it’s easiest to appreciate the
qualities of a rented villa or apartment. From your
vacation home you can head out to explore mementos
of a bygone age, or tastes which this part of Europe is
renowned for. To complete an already fulfilling day,
how about a swim in a pool located in a garden full of
the smells of fresh herbs. The view from your old
Tuscan house is one of a rolling hill surrounded by
a line of cypress trees. The scenery with olive trees and
rows of vineyards, towns with sights of religious
interest and palaces full of artefacts of world renown.
A house in Tuscany is indeed the dream of many, for
this region has never ceased to inspire contemporary
filmmakers, writers and poets.

Zdj´cia: © SPAHN – fotolia.com
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NA PÓŁWYSPIE SKANDYNAWSKIM
Panuje tutaj odmienny od Êródziemnomorskiego klimat. Nawet
Êwiatło jest nieco inne, nie mówiàc o temperaturach. W Norwegii góry opadajà wprost do morza, a malownicze długie fiordy
wdzierajà si´ w làd. Wolny czas mo˝na poÊwi´ciç w´dkowaniu,
w´drówkom po górach lub rejsom po wodach, po których
w dawnych czasach sun´ły łodzie wikingów. W Szwecji – nad jeziorami i w pachnàcych ˝ywicà lasach. Albo na Bornholmie – wyspie, b´dàcej popularnym miejscem wypoczynku...
W Skandynawii nie zasłania si´ okien, natomiast długo w noc
pali si´ w nich Êwiatło. Stary ten obyczaj przypomina, ˝e jesteÊmy
w krainie wojowników i ˝eglarzy. Wracajàcym z odległej wyprawy Êwiatełka na brzegu dawały znak, ˝e przygoda koƒczy si´
szcz´Êliwie. Trud i zm´czenie ukojà niedługo w cieple domowego ogniska, rozkoszujàc si´ smakiem ryb i wsłuchujàc w trzask
polan w kominku.

ON THE SCANDINAVIAN
PENINSULA
And here’s a bit of a change from the Mediterranean climate.
Even the light is a little bit different, never mind the temperature.
In Norway the mountains fall right into the sea, and the
spectacularly long fjords slice into the land. You can spend your
free time fishing, hiking in the mountains, or a cruise on the water
where Vikings once sailed long ago. In Sweden – on a lake in
the midst of a refreshingly pure forest. Or on Bornholm – an
island which is steadily becoming more and more popular as a
place for rest and relaxation.
In Scandinavia you don’t draw the curtains on your windows
– as the light remains all through the night for much of the year.
This old tradition serves to remind us that we are in the land of
warriors and sailors. Returning from a distant excursion the lights
on the coast reminds us that our adventure has finished happily.
Difficulties and exhaustion rapidly melt away in front of a warm
fire, delighting in the taste of freshly caught and prepared fish
and the crackling of the wood in the fireplace.

Zdj´cia: Oleksandr Umanskyi - Fotolia.com
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ANCIENT MYSTERIES
Na Monte San Giorgio trzy kilometry równajà si´ 280 mln lat.
Spacer po jego zalesionych stokach z wioski Serpiano do Meride nie byłby jednak niczym atrakcyjnym, gdyby nie Andrea
Tintori – przewodnik i profesor paleontologii z mediolaƒskiego uniwersytetu. Idziemy Êcie˝kà przez zagajnik, którego ozdobà sà wiekowe kasztanowce (rodzàce jadalne owoce). Spacer
przeobra˝a si´ w podró˝ w czasie mierzonà zegarem geologicznym, dla którego ka˝dy milion lat jest niczym jedno tykni´cie.
Andrea uzbrojony w młotek geologiczny wyłuskuje okruchy
skał wulkanicznych – gruboziarnistych, przepuszczalnych porfirów, potem dolomitów, a˝ wreszcie zwykłych zadawałoby si´
wapieni. W mijanych odkrywkach czyta niczym w ksi´dze. Pokazuje warstwy, które w czasie alpejskiego fałdowania pogi´ły si´ i poukładały ciasno obok siebie. W efekcie, półwysep ze
wzgórzem San Giorgio stał si´ jednà z najcenniejszych na Êwiecie kronik dziejów naszej planety.
Najbardziej fantastyczne karty owej kroniki odkryły wody potoku przepływajàcego przez wiosk´ Meride. WłaÊnie tam,
w Val Porina, Andrea sp´dza najwi´cej czasu. W skałach bardzo dobrze zachowały si´ bowiem liczne skamieliny. I to nie tylko pospolite amonity, ale szkielety prehistorycznych jaszczurów
i ryb oraz roÊliny ˝yjàce w oceanach 280–230 mln lat temu.
Owoce tych sensacyjnych odkryç sà ozdobà niewielkiego muzeum skamieniałoÊci (Museo dei Fossili di Meride) w stolicy
Szwajcarii – Zurychu. Ch´tnie odwiedzajà je uczeni badajàcy
przeszłoÊç naszej planety oraz miłoÊnicy geologii ze wszystkich
kontynentów. Wzgórze trafiło na List´ Âwiatowego Dziedzictwa
Natury UNESCO, a ja do Grotto „Fossari”– gospody typowej
dla kantonu Ticino. Przy lampce miejscowego wina (swojà
Êwie˝oÊç zawdzi´cza w du˝ej mierze por firowemu podkładowi gleby, na której rosnà winogrona), Andrea odkrywa
przed laikami tajemnice drzemiàce znacznie gł´biej ni˝ pokazywane wczeÊniej skalne odkrywki.

Z BLOGA / BLOG
Tajemnice prawieków / Ancient Mysteries . . . .12

fot. P.Wroƒski
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On Monte San Giorgio 3 kilometres equal 280 million years.
However, the walk on its forested slopes from Serpano village
to Meridenie would be nothing if it had not been for Andrea Tintori
– a guide and palaeontology Professor from Milan University. We
are on a path in a grove with ancient chestnut trees giving edible
fruit. The walk turns into a travel in time measured by the geological
clock, for which a million years is as one tick.
Andrea, armed in a geological hammer, is removing pieces
of volcanic rocks – coarse, permeable porphyry, then dolomite and
finally, seemingly regular limestone. He reads in the exposures as
if in a book. He shows the layers which were formed and tightly
arranged during the Alpine orogeny. As a result, the peninsula
where San Giorgio hill is, has become one of the most valuable
chronicles of the history of our planet.
The most fantastic pages of this chronicle were unveiled by the
waters of a creek passing through Meride village. There, in Val
Porina, Andrea spends the most of his time. Numerous fossils have
survived in these rocks – not only common ammonite but entire
skeletons of prehistoric fish and lizards, as well as ocean plants from
before 280–230 million years.
The results of these sensational discoveries embellish a small
museum of fossils (Museo dei Fossili di Meride) in the capital
of Switzerland – Zurich. It is keenly visited by scientists researching
the past of our planet and fans of geology. The hill has been named
a UNESCO World Natural Heritage Site. I found my way to Grotto
Fossari – an inn typical for Ticino canton. Having a glass of local
wine (it owes its freshness to the porphyry foundation), Andrea
uncovers the mysteries lying much deeper than the rock exposures
shown earlier.
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In October

Lachmesse, Lipsk
Ponad 100 kabareciarzy i satyryków
z Europy przez 10 dni b´dzie walczyç
o Lwi Zàb, głównà nagrod´ festiwalu.

Crystal Salsa Festival, Wieliczka
Goràce karaibskie rytmy na parkiecie
w kopalni soli 125 m pod ziemià.
Crystal Salsa Festival, Wieliczka
Hot Caribbean rhythms on the dance
floor in a salt mine,
125 m below ground level.
www.crystalsalsaparty.pl

1–3

14

IV Festiwal In Out, Gdaƒsk
Otwarta impreza dla twórców
prac wideo z całego Êwiata.

6. Festiwal Skrzy˝owanie Kultur
Ostatni dzieƒ festiwalu prezentujàcego bogactwo kultur
współczesnego Êwiata.
6th Crossing of Cultures Festival
The last day of the Festival promoting
the wealth of cultures
of the contemporary world.
www.festival.warszawa.pl

4th In Out Festival, Gdaƒsk
An open event for video
artists from the entire world.
www.laznia.pl

2

21–22

Designblok; Praga, Czechy
Na Starym MieÊcie, w Holeszowicach
i w Karline zostanà zaprezentowane
najnowsze trendy Êwiatowego designu.
Designblok; Prague, Czech Republic
The most recent trends in world design
will be presented in the Prague
Old Town, Holeshovice and Karlina.
www.designblok.cz

5–10 23–24

11. Poznaƒ Maraton
Zawodnicy najwi´kszego maratonu
w Polsce majà za zadanie w ciàgu
6 godz. pokonaç 42 km ulic miasta.
11th Poznaƒ Marathon
Participants of the Poland's
largestmarathon have only 6 hours to
cover 42 km in the streets.
www.marathonpoznan.pl

XVII Jesieƒ Bardów, Bielsk Podlaski
Podczas Festiwalu Piosenki
Poetyckiej i Autorskiej wystàpià
wokaliÊci i zespoły z Polski i Białorusi.
17th Bards Autumn Festival,
Bielsk Podlaski
Singers and bands from Poland
and Belarus will perform during
the Poetic and Authorial Song Festival.
www.bdkbielsk.pl

7. Festiwal Mandoliny,
Francja
Czterodniowe koncerty wirtuozów
mandoliny w Langwedocji-Rousillon.

10

27

6. Mi´dzynarodowy Festiwal
Opowiadania, Wrocław
Kilkudniowe Êwi´to słowa mówionego
w ró˝nych artystycznych odsłonach.
6th International Storytelling
Festival, Wrocław
A festival of spoken word
in various artistic forms.
www.opowiadanie.com.pl

Lachmesse, Leipzig
Over 100 European cabaret and satire
artists will compete for the Lion’s Tooth,
the main prize in the festival.
www.lachmesse.de

11

28–30

7th Mandolin Festival,
French
Four days of concerts by mandolin
virtuosos in Languedoc-Rousillon.
www.mandolinesdelunel.com
Âwi´to Kiełbasy, W´gry
Imprez´ w Bekescsaba uÊwietnià
zawody w robieniu kiełbasy.
Nie zabraknie te˝ czasu na degustacj´.
Sausage Festival, Hungary
The event in Bekescsaba will be
accompanied by sausage-making
competition. There will also be
numerous occasions to taste.
www.kolbaszfesztival.eu

fot.: B. WiÊniewski © MPO, J. Stec, M. Troc © Zwiàzek Młodzie˝y Białorusi, www.laznia.pl, www.lachmesse.de ,www. festival. warszawa.pl, Sinisa Botas - fotolia.com, A. Ciereszko, www.mandolinesdelunel.com
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one hundred kilometers of adventure

sto kilometrów przygody

Edyta i Łukasz Parzuchowscy
THE GOLDEN TRAINGLE OF INDIA

The cities of New Dehli,
Jaipur and Agra are rich
with the Indian heritage
– majestic maharaja
palaces, grand fortresses,
impressive mausoleums,
which were build under
the Moghuls rule.

Miasta Nowe Delhi, D˝ajpur i Agra
skrywajà najwi´ksze zabytki Indii
– majestatyczne pałace maharad˝ów,
wspaniałe fortece, okazałe mauzolea.
Wybudowano je za panowania
Wielkich Mogołów.

Nowe Delhi przywitało nas skrajnie wysokà temperaturà,
niesamowità wprost iloÊcià kolorów oraz wyjàtkowymi zapachami, których nigdy wczeÊniej nie czuliÊmy. Pomimo
zm´czenia długà podró˝à od razu po zameldowaniu w hotelu postanowiliÊmy zwiedziç to ogromne miasto.

New Delhi has welcomed us with extremely high temperature,
amazing variety of colors and exceptional fragrances never felt
before. Despite being tired after the long journey, right after we
checked in at the hotel, we decided to go sightseeing round the city.

FIRST THE CAPITAL >> The first place we saw was the
NAJPIERW STOLICA >> Pierwszym miejscem, jakie famous gate of India. The monument was founded by the British in
odwiedziliÊmy, była słynna brama Indii. Zabytek ufundowany przez Brytyjczyków w 1931 r. w hołdzie poległym na wojnach ˝ołnierzom indyjskim obecnie pełni funkcje grobu
nieznanego ˝ołnierza. Pod mierzàcà 42 m bramà kolorowe
kramy rozło˝yli sprzedawcy wody, owoców, słodyczy
i wszelkiego rodzaju pamiàtek. Idàc na zachód od bramy
pi´knà asfaltowà alejà, docieramy do ogromnego kompleksu budynków b´dàcych rezydencjà prezydenta oraz siedzibà parlamentu. Budowle sà otoczone licznymi fontannami,
kanałami oraz zielonymi trawnikami (zupełna rzadkoÊç
w Delhi). Co kilkaset metrów na wi´kszych skwerach bogaci Hindusi grajà w krykieta.

1931 to commemorate the Indian soldiers killed in wars and now
it serves as Tomb of the Unknown Soldier. Near the 42 meter gate
some street vendors selling water, sweets and all forms of souvenirs
have set up their stalls. Following a beautiful asphalt avenue we
head west of the gate reaching a large complex of buildings, these
are residence to both the president and the parliament. The
structures are surrounded by numerous fountains, canals and
green lawns (a real rarity in Delhi). Every couple hundred steps
there are rich Indians playing cricket. Next, in a falling apart
rickshaw, we ride through the crowded streets of the capital of the
largest democratic country in the world, we head for the oldest part
of the city. We are astounded by the unimaginable number of

Zdj´cia: wong yu liang – Fotolia.com
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Nast´pnie rozpadajàcà si´ rikszà ruszyliÊmy przez zatłoczone ulice stolicy najwi´kszego demokratycznego paƒstwa
Êwiata w stron´ starej cz´Êci miasta. Zadziwia nas niewyobra˝alna liczba pojazdów: riksze, motoriksze, samochody,
ci´˝arówki, ciàgni´te przez ludzi wózki oraz spokojnie przechadzajàce si´ krowy uznawane przez Hindusów za Êwi´te.
Po prawie dwóch godzinach szaleƒczej jazdy w upale i smogu przy akompaniamencie ryczàcych klaksonów docieramy
do otoczonego wysokim murem pot´˝nego Czer wonego
Fortu. Na dziedziƒcach XVII-wiecznej budowli zachowały si´
fragmenty ogrodów i sadzawek Êwiadczàcych o dawnej
ÊwietnoÊci tego miejsca, niegdyÊ jednego z najpi´kniejszych
w kraju.
Przez kolejne dni oswajamy si´ z miastem i jego mieszkaƒcami. Powoli zaczynajà nam smakowaç posiłki mocno przyprawiane curry, a krowy wał´sajàce si´ po ulicach przestajà
dziwiç. W Nowym Delhi mo˝na sp´dziç kilka tygodni i si´
nie znudziç. My nie mamy tyle czasu. Postanawiamy wi´c jechaç dalej, do Rad˝astanu – półpustynnego stanu w północno-zachodnich Indiach.

vehicles: rickshaw, moto-rickshaw, cars, trucks, carts pulled by men
and calmly walking cows, deemed holy by the Hindu. After almost
two hours of frantic ride in the heat and smog, with the
accompaniment of roaring horns we arrive at the mighty Red Fort
surrounded by a high wall. In the courtyard of this XVIIth century
building there are some fragments of gardens and ponds, serving
as evidence of its former glory and its place among the most
beautiful places in the country. In the days that follow we get familiar
with the city and its inhabitants. Slowly, we begin to take a liking to
meals so richly spiced with curry, and the cows in the streets cease
to amaze us. It is possible to spend a couple of weeks in new Delhi
and never get bored. We don't have that much time. We decide to
go to Rajastan - a semidesert state in the north- east of India.

THE PINK CITY >> The seven hour long journey on a local
coach passes quickly. On the way we pass enormous desert areas
crisscrossed by green hills, where on their sides mighty Mogul
fortresses appear. Buzzing villages and fabulously colorful cities.
People we talk to on numerous stops invite us to their homes, treat
us to some sweets and willingly pose for pictures. Before even

17
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-wiecznych budowli obronnych i pałacowych. Do zabytku docieramy na grzbiecie bogato udekorowanego słonia. Obejrzenie wszystkich pomieszczeƒ zajmuje kilka godzin. Najbardziej
podobajà si´ nam apartamenty maharad˝y Man Singha (budowniczego fortu) o Êcianach wyło˝onych białym marmurem,
ozdobione mozaikami, płaskorzeêbami, inkrustowane szlachetnymi kamieniami.

POMNIK MIŁOÂCI >> Choç z D˝ajpuru do Agry jest
ok. 250 km, bez wahania wsiadamy do nocnego autobusu i jedziemy na spotkanie z jednym z siedmiu cudów Êwiata. Tad˝
Mahal, najsłynniejsza budowla Indii, jest grobowcem ukochanej ˝ony cesarza Szahd˝achana, która zmarła przy porodzie 14.
dziecka. Budowa mauzoleum trwała 22 lata, co upami´tnia liczba kopułek wieƒczàcych Bram´ Saraceƒskà. Rikszà podje˝d˝amy pod samo wejÊcie. Dalej ju˝ o własnych siłach w´drujemy
przez rozległe ogrody do gmachu mauzoleum. Grobowiec cesarzowej wieƒczy ogromna kopuła w kształcie cebuli, otoczona przez cztery mniejsze kopuły boczne i cztery minarety. Przez
kilka chwil stoimy bez ruchu oszołomieni widokiem budowli,
w której wszystko jest idealnie dopasowane. Poczàwszy
od marmurowych alejek, a na wysadzanych szlachetnymi kamieniami marmurowych Êcianach skoƒczywszy. W Êrodku mau-

RÓ˚OWE MIASTO >> Siedmiogodzinna podró˝ lokalnym autokarem upływa bardzo szybko. Po drodze mijamy olbrzymie pustynne obszary poprzecinane zielonymi wzgórzami,
na zboczach których widniejà pot´˝ne mogolskie fortece. Gwarne wioski i bajecznie kolorowe miasta. Ludzie, z którymi rozmawiamy podczas licznych przystanków, zapraszajà do swoich
domów, cz´stujà słodyczami, z ch´cià pozujà do zdj´ç. Jeszcze
zanim dotarliÊmy do celu, wiedzieliÊmy, ˝e drugiego takiego
miejsca w Indiach nie znajdziemy.
Mieszkaƒcy Rad˝astanu wywodzà si´ od rad˝putów, plemienia wojowników władajàcych tà cz´Êcià Indii przez ponad tysiàc
lat. Stolica stanu D˝ajpur rozpoÊciera si´ u stóp pustyni Thar.
W 1728 r. wybudował je rad˝pucki władca Jai Singh II, oplatajàc regularnà, podzielonà na kwartały siatkà ulic. Przy jednej
z nich wznosi si´ Pałac Wiatrów (Hawa Mahal), dawna siedziba ˝on miejscowego maharad˝y. Najbardziej okazały zabytek
stolicy składa si´ głównie z fasady ozdobionej przeszło 900
okienkami, przez które kobiety mogły obserwowaç Êwiat.
Ponad 100 lat póêniej z okazji wizyty brytyjskiego ksi´cia
Alberta Wiktora Êciany budynków pomalowano na tradycyjny
powitalny kolor. Od tego czasu D˝ajpur jest nazywany Ró˝owym Miastem. Pod pałacem łapiemy motoriksz´ i ruszamy
w stron´ pobliskiej miejscowoÊci Amber (dawna stolica Rad˝astanu), nad którà góruje pot´˝ny fort, czyli kompleks XVI-

reaching our destination we already knew that we will not find
another place like it in India. Inhabitants of Rajastan are
descendants of the Rajput, a warrior tribe ruling over this part of
India for over a thousand years. The capital of the state – Jaipur
lies at the foot of Thar desert. It was founded by Jaj Singh II in 1728
and entwined it in a regular, divided into districts, net of streets. On
one of such streets stands the Palace of Winds (Hawa Mahal), the
former residence of local maharaja. The most magnificent of
capital's monuments consists mainly of the facade decorated with
over 900 windows, through which women could observe the world
outside. Over a century later, to celebrate the visit of prince Albert
Victor it had been painted traditional welcoming color. Ever since,
Jaipur hes been called The Pink City. We catch a moto-rickshaw and
set off for a nearby town of Amber (former capital of Rajastan),
towered over by the mighty fort – a complex of XVIth century
defensive and palace structures. We reach the monument onthe
back of a lavishly decorated elephant. Inspecting all of the rooms
takes up a couple of hours. Our favorite are the appartments of
maharaja Man Singh's (builder of the fort), with white marble covered
walls, decorated with mosaics, reliefs, inlaid with precious stones.

THE MONUMENT OF LOVE >> Even though, the distance
between Jaipur and Agra is 250 km, we get on a night bus without
hesitation and drive off to witness one of the world's seven wonders.

Zdj´cia: E. i A. Parzuchowscy

W Indiach wszystko mieni si´ kolorami: stroje ludzi, budynki, karamy / In India everything is dazzling with colors: clothes, buildings, stalls

Zdj´cia: JeremyRichards – fotolia.com
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Pałac na Wodzie w D˝ajpurze / The Water Palace in Jaipur

Taj Mahal, the most famous of India's structures, is a mausoleum of
Emperor Shah Jahan's third wife Mumtaz Mahal, who died during
childbirth of their fourteenth child. The construction took 22 years
to complete, a fact that is commemorated in the form of 22 domes
crowning the Saracen Gate. The rickshaw takes us directly to the
entrance. Later, on foot, we walk through the vast gardens to the
mausoleum's edifice. The mausoleum is crowned with an enormous onion-shaped dome, surrounded by four smaller domes and
four minarets. For a few moments we stand motionless, dazed at
the sight of the building, where everything fits so perfectly. From the
marble avenues to the marble walls inlaid with precious stones. It is

19

16-21 Indie taj machal:Swiat

10:54 AM

Page 20

sto kilometrów przygody

Czerwony Fort w Nowym Dehli / The Red Fort in New Delhi

zoleum jest ciemno, cicho i jakoÊ zwyczajnie. Urok Tad˝ Mahal
tkwi na zewnàtrz i tak nale˝y go oglàdaç. Zupełnie odmienne
wra˝enie wywarł na nas Czerwony Fort, b´dàcy w XVI w. oÊrodkiem władzy paƒstwa Wielkich Mogołów. Monumentalna i surowa budowla po wejÊciu do Êrodka zaskakuje pi´knymi
ogrodami, delikatnymi budynkami. Kolorowe papugi i małpy
biegajà po licznych dziedziƒcach. Pot´ga i siła na zewnàtrz,
a w Êrodku delikatnoÊç. Tacy byli budowniczowie fortu, w którym zmarł zdetronizowany cesarz Szahd˝ahan.

quiet in the darkness inside the mausoleum, a sense of naturalness
prevails. The charm of Taj Mahal owes lies in its outside appearanceand
the structure is best viewed from such a perspective. The Red Fort,
the XVIth century center of power of the Moghul Empire, has made a
different sort of impression on us. Monumental and austere structure
is home to beautiful gardens and subtle buildings. Colorful parrots and
monkeys run around numerous courtyards. Power and might outside,
and subtlety on the inside. Such were the builders of the fort where
the deposed emperor Shah Jahan died.

RAJSKIE PLA˚E >> Nast´pnego dnia wracamy do Nowego Delhi, skàd samolotem lecimy na Goa. Dawna kolonia
portugalska na zachodnim wybrze˝u Półwyspu Indyjskiego zachwyca złotymi pla˝ami oblanymi turkusowà wodà Morza
Arabskiego. Ka˝dy znajdzie tu odpowiednie miejsce wypoczynku, od gwarnego Palolem po cichà rybackà Colve. Senne wioski ukryte wÊród pól ry˝owych, klasyczna willowa zabudowa
oraz przyjaênie nastawieni tubylcy – nawet kilka dni sp´dzonych w takim otoczeniu wystarczy, aby odpoczàç po trudach zwiedzania i naładowaç ˝yciowe akumulatory.

PARADISE BEACHES >>The following day we return to

Dojazd: samolotem, najtaniej z Finnairem i Lufthansà. Bilet w obie strony kosztuje ok. 1800 zł.
Wiza: kosztuje 184 zł. Mo˝na jà wyrobiç w Ambasadzie Republiki Indyjskiej w Warszawie,
przy ul. Reytana 15, tel. (22) 849 58 00,
www.indianembassy.pl
Waluta: rupia indyjska, 1 USD – 49 INR.

New Delhi, where from we take a plane to Goa. Formerly,
a Portuguese colony on the west coast of the Indian Peninsula, it is
enchanting with its golden beaches and turquoise water of the Arabic
Sea. Everyone will find something to their liking, either a noisy place
like Paloma or a tranquil fishing village of Colve. Sleepy villages
hidden among rice fields, classic villas and friendly natives, even
a few days spend in such surroundings are enough to rest after the
hardships of sightseeing and to gather your strength.

Noclegi: dwójka w tanim hotelu bez Êniadania
– od 300 INR za pokój.
Getting there: Finnair or Lufthansa are the cheapest
airlines. A return ticket \ costs about 1800 PLN.
Visa: cost 184 PLN. It can be acquired at the
Embassy of India on 15 Reytana St. in Warsaw,
tel. (22) 849 58 00, www.indianembassy.pl

Currency: Indian rupee,
1 USD = 49 INR.
Accommodation:
a double room
at a hotel, no breakfast
- from 300 INR
per room.

Zdj´cia: © YellowCrest – fotolia.com
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Nowe Delhi
D˝ajpur

Agra
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wyprawa

Pi´kno Pieniƒskiego Parku Narodowego najlepiej podziwiaç podczas spływu Dunajcem / The beauty of the Pieniny National Park is best experienced eafting on the Dunajec river

Jerzy Pawleta

Szlak nad
Dunajcem

Land of scenic
architecture offers
tourists a variety
of attractions,
from canoeing down
Dunajec, visiting
TRZY KORONY >> Na styku Pienin, TRZY KORONY (THREE CROWNS) castles in Nidzica
and Czorsztyn,
Gorców i Beskidu Sàdeckiego le˝y znane >> In the meeting point of the Pienin, Gorcow
to mountain treks.
uzdrowisko KroÊcienko. Tutejsze szczawy al- and Beskidu Sadeckiego mountains lies the well

A HIKE UP THE DANUBE

Kraina o malowniczej architekturze
oferuje turystom szereg atrakcji – od spływu
Dunajcem, przez zamki w Czorsztynie
i Niedzicy, po górskie wycieczki.

Zdj´cia: J. Pawleta (3)
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Celem mojej wyprawy jest Wysoka (1052 m
n.p.m.), zwana równie˝ Wysokimi Skałkami.
Z najwy˝szego wierzchołka Pienin roztacza
si´ wspaniały widok na Tatry oraz inne szczyty masywu.

The goal of my trip is the Wysoka (1052 meters
above sea level), also known as the Big Rock.
The highest peak of the Pienin offers a fantastic
view of the Tatra Mountains as well as other
ranges.

kaliczno-słone wspomagajà leczenie m.in.
dróg oddechowych i płuc. W miasteczku mam
swoje ulubione miejsce. Ilekorç tu jestem, spaceruj´ ulicà Zdrojowà biegnàcà równolegle
do Dunajca. Podziwiam drewniane wille ozdobione rzeêbionymi balkonami i podcieniami,
kolorowe domki otoczone równie barwnymi
ogrodzeniami i zadbanymi ogródkami.
Po krótkim odpoczynku w KroÊcienku wyruszam do Szczawnicy, w której zbiegajà si´
szlaki wodne, rowerowe i piesze tego rejonu. W´drówk´ na Wysokà rozpoczynam
od zdobycia najsłynniejszego szczytu Pienin
– Trzech Koron. Od przystani flisackiej
w Szczawnicy czerwonym szlakiem biegnàcym obok znanego schroniska Orlica ruszam
wzdłu˝ Dunajca w stron´ słowackiego Czer-

known Kroscienko health resort. The sorrel
found here contain an alkaline-salt composition
considered therapeutic for, among other things,
the respiratory system and the lungs. I have my
own favourite place in the town. Every time
I come here, I take a walk along Zdrojowa street,
which runs parallel to the Danube. I marvel at the
wooden villas decorated with hand-carved
balconies and colourful houses surrounded by
vibrant yards and well-tended gardens.
After a short break in Kroscienek, I move on to
Szczawnicy, where the road, water, and bike
paths all converge in this region. I begin a hike
along the Big Rock at the most famous point in
the Pienin range, the Three Crowns. From the
bay in Szczawnica, I carry on along a red-level
trail running next to the famous Orlica travellers’

Przełom Dunajca / Picturesque Dunajec Gorge
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the meadow like your hand in front of your face. The rushing Dunaj
flows below. You can head back to Szczawnicy on board a raft or by
minibus from Sromowcow Niznych.

Górale pieniƒscy słynà z pi´knego r´kodzieła
The Pieniny highlanders are famous for their beautiful handicraft

wonego Klasztoru, miejscowoÊci, z której najlepiej widaç Wysokà. Tam, gdzie rozpoczyna si´ niebieski szlak na Sokolic´ i Trzy
Korony, przeprawiam si´ łodzià na drugi brzeg Dunajca. Âcie˝ka ostro si´ wspina na Sokolic´. Po pokonaniu intensywnego
podejÊcia czeka mnie niespodzianka – wejÊcie na szczyt i galeri´ widokowà sà płatne. Ale widok z Sokolicy wart jest ka˝dych
pieni´dzy. Skalne Êciany opadajà pionowo trzystumetrowà przepaÊcià do bajecznego przełomu Dunajca. Przede mnà Małe Pieniny, Magura Spiska oraz Tatry zamykajàce horyzont
od południa. Charakterystycznym elementem krajobrazu sà rosnàce na skraju przepaÊci sosny, które z kamienistym podło˝em
łàczy jedynie gruba siatka korzeni.
Niebieski szlak przez Czerte˝ (774 m n.p.m.) prowadzi do „ruchomego bufetu” prowadzonego przez miejscowà góralk´.
Na drewnianej ławce stoi piramida metalowych kubków i garnek kwaÊnego mleka. Wiedzàc, ˝e siły b´d´ mógł zregenerowaç dopiero w schronisku Trzy Korony, bez zastanowienia
zamawiam orzeêwiajàcy napój. Na kolejny postój zatrzymuj´
si´ na Zamkowej Górze (799 m n.p.m.), na szczycie której stojà ruiny XIII-wiecznego Zamku Pieniƒskiego. Ponoç po najeêdzie Tatarów w murach budowli schronienie znalazła Êwi´ta
Kinga. Niewielka rzeêba w´gierskiej królewny stoi przy kamiennych schodach prowadzàcych na szczyt ruin. Zaledwie kilka
podejÊç dzieli mnie od platformy widokowej na Okràglicy
(982 m n.p.m.). Najwy˝sza z pi´ciu turni tworzàcych Trzy Koro-

KoÊciół pw. Êw Stanisława Biskupa w Frydmanie / St. Stanislav Bishop Church in Frydman

Pieniƒska perła – Trzy Korony / Jewel of the Pieniny Range – Trzy Korony

lodge, parallel to the Danube, towards the Slovakian town of
Czerwony Klasztoru (Red Cloister), which has the best views of the
Wysoka Mountain. There, at the beginning of the blue-level trail
running towards Sokolice and the Three Crowns (Trzy Korony), I
hope a boat to the opposite bank of the Danube. Here the trail up the
Sokolica Mountain gets quite steep. A surprise awaits me following
the success of an intense and difficult climb. – payment is required
to enter the peak and respective observation points. However, the
view from Sokolice is worth every penny. The rock wall drops straight
down roughly 300 meters to the fairy-tale like breach in the Danube.
From my vantage point I can see the Lesser Pennines, Magura
Spiska, and the Tatra mountains closing off the horizon to the south.
A characteristic element of the landscape here are the pines growing
on the precipice which, together with the rocky ground, weave an
intricate web of roots. The blue trail through Czertez (774m above
sea level) leads to the “moving buffet”, operated by the local
highlanders. A pyramid of metal cups filled with buttermilk sits atop
a wooden bench. Well aware that I won’t be able to regain some
energy until I’ve made it to the Three Crowns travellers lodge I order
a refreshing drink without hesitation.
At the next stop I hold up at Zamkowej Gorze (Castle Mountain)
(799 meters above sea level) where the ruins of the 13th century
Pennine Castle await me at its peak. Legend has it that following a
Tatar attack; Saint Kinga took refuge among its walls. A small carving
of the Hungarian queen stands at the steps leading up the trail to
the ruins. Only a few steps separate me from the viewing platform for
Okraglica Mountain (982m above sea level). The highest of five
peaks composing the Three Crowns offers an amazing view of the
Danube breach. Sokolice mountain and many other mountain rages
stretching off in the direction of the Tatras. I recommend the Three
Crowns in the early morning: the view is considerable better and the
crowds are smaller. Descending from the peak of the Szopka pass,
I arrive at a yellow-level trail winding through the beautiful
Szopczanski gorge, full of white rocks streaked with narrow stripes.
I hold up next to a wooden hut in a wide meadow, where the local
highlanders help themselves to goat-whey and goat cheese. A more
varied menu is on offer at the local hostel which can been seen from

ny oferuje wspaniały widok na przełom Dunajca, Sokolic´ i wiele masywów górskich a˝ po Tatry. Polecam Trzy Korony wczeÊnie rano: i widoki lepsze w rzeÊkim powietrzu, i tłok mniejszy.
Schodzàc ze szczytu na Przeł´czy Szopka, docieram do ˝ółtego
szlaku wiodàcego przez malowniczy Wàwóz Szopczaƒski pełen białych skał poprzecinanych wàskimi ˝lebami. Zatrzymuj´
si´ przy bacówce na szerokiej polanie, gdzie górale cz´stujà
˝yntycà i oscypkami. Bardziej urozmaicone menu oferuje schronisko, które widaç z polany jak na dłoni. Poni˝ej szumi wartki
Dunajec. Na nocleg do Szczawnicy mo˝na wróciç tratwà z flisakami lub busikiem ze Sromowców Ni˝nych.

UPRAGNIONA WYSOKA >> Nast´pnego dnia wcze-

Zdj´cia: J. Pawleta (6)
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Ênie rano jad´ pod wàwóz Homole w Jaworkach, by zdobyç
Wysokà. Sprawdziło si´ powiedzenie „Kto rano wstaje, ten nie
płaci za wst´p”. PrzejÊcie wàwozem o Êcianach zbudowanych
ze skalnych bloków, po licznych mostkach i kładkach wzdłu˝
potoku Kamionka to spora przyjemnoÊç. Po wyjÊciu z wàwozu
rozległymi polanami wspinam si´ do miejsca, gdzie szlak zielony spotyka si´ z niebieskim, i dalej pod gór´ niebieskim a˝
do zalesionej przeł´czy. Tu szlak skr´ca w prawo, a nieoznakowana Êcie˝ka w lewo prowadzi na Wysokà. T´dy te˝ podà˝am
bardzo stromym podejÊciem na skalisty szczyt. Pokonanie całej
trasy od parkingu zajmuje nieco ponad dwie godziny. Satysfakcja jest ogromna. Zasłu˝one Êniadanie na szczycie nieco si´
przeciàga, bo ˝al schodziç.
Powrót na przeł´cz to krótka, ale ucià˝liwa walka ze Êliskà stromiznà. Dobrze, ˝e wystajà grube korzenie drzew – mam czego
si´ złapaç! Zresztà w kilku bardziej niebezpiecznych miejscach
pomyÊlano o turystach i zbudowano małe metalowe platformy
i schody. Dalszy marsz w kierunku Durbaszki przez Borsuczyc´
(939 m n.p.m.) to czysta przyjemnoÊç. Szlak niebieski si´ wspina na szczyt Durbaszki (942 m n.p.m.), obchodz´ go wydeptanà Êcie˝kà wychodzàcà na przestronnà polan´ z pi´knymi
widokami na Szczawnic´, Pieniny i Beskid Sàdecki. Za stacjà
koƒcowà wyciàgu orczykowego opuszczam szlak i schodz´
w dół szerokà łàkà, kierujàc si´ na dobrze widoczny dach bu-

THE BIG ROCK >> The next day I get up early and head, by
way of Homole ravine in Jaworkach, to conquer Wysoka (the Big
Rock). The old adage “He who rises early doesn’t pay for admission”
turns out to be true. Travelling along the ravine between rock faces
made of thick blocks of stone, under several bridges and fords along
the Kamionka stream is truly a great pleasure. After getting off the
raft, the wide meadows climb to the place where the green-level trail
and blie-level trail meet, and I follow the blue-level trail to the forested
mountain pass. Here the trail bears to the right and an unmarked
path bears to the left, leading up to the Big Rock (Wysoka). Then I
carry on a very steep approach towards the rocky peak. Completing
the entire route from the parking lot takes roughly two hours. The
level of satisfaction is immense. A well-deserved breakfast at the
summit takes a bit longer than anticipated, largely because it’s a
shame to go back down.
The return to the pass is a short but tiring one because of the
slippery slope. It’s a good thing there are a few saplings around
– I have something to grab on to on my way down! Anyhow, a few
small metal platforms and stairs have been constructed in the more
dangerous places for the good of the tourists. A further march through
Borsuczycy (939m above sea level) is good clean fun. The blue-level
trail climbs to the Durbaszki peak (942m above sea level), which
I circumvent using the well travelled path drenched with beautiful
views of Szczawnice, the Pieniny and the Beskid Sadecki. After the
final stop of the ski lift I leave the trail and descend through a wide
Âwie˝y ser skusi ka˝dego smakosza / Fresh cheese for every gourmet’s palate
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Zabytkowy dom w Szczawnicy /An old house in Szczawnica

Owcami zajmujà si´ bace z Zakopanego / Sheep is tender by shepherds from Zakopane

dynku schroniska. Spotkanie z bacà pasàcym du˝e stado owiec
zakoƒczyło si´ zaproszeniem do usytuowanej poni˝ej bacówki,
górale majà Êwie˝y bunc i oscypki. Z ch´cià zasiadam z gospodarzami do sera i ˝yntycy. Lubi´ te klimaty.

meadow in the direction of the well-visible rooftops of the travellers
lodge. A meeting with a shepherd tending his flock of sheep ends
with an invitation to a place behind the shelter, where the highlanders
keep fresh cream cheese and goat cheese. I happily sit down with
the highlanders to a snack of cheese and goat-whey I like it here.

INKASKI SZYFR W NIEDZICY >> Wracajàc przez
KroÊcienko do Nowego Targu, skr´cam w lewo na Czorsztyn.
Widok z ruin zamku na Zbiornik Czorsztyƒski i zamek w Niedzicy jest imponujàcy. Nie tracàc czasu, malowniczà drogà
przez Sromowce Wy˝ne i wzdłu˝ Zbiornika Sromowskiego
zmierzam w stron´ stojàcej na skale XIV-wiecznej budowli.
Zaporà przechodz´ na drugi brzeg, skàd widaç: zamek odbijajàcy si´ w spokojnych wodach Zbiornika Czorsztyƒskiego
i zamykajàce horyzont góry. Kiedy docieram do celu, mury
zamku rozÊwietlajà promienie zachodzàcego słoƒca. W towarzystwie braci zakonnych zwiedzam opustoszały dziedziniec,
co nadaje wieczornej wizycie dodatkowy smaczek. Na zamku
sà pokoje goÊcinne, stacja sej smo lo gicz na PAN i cie ka we
muzeum wn´trz. Po II wojnie Êwiatowej odnaleziono tu inkaskie kipu – zapis pismem w´zełkowym – ponoç z informacjà o ukrytym skarbie, o czym przewodnicy wspominajà
niech´tnie.

INCA CODES IN NIEDZICY >> Returning through

SOBIESKI W PIENINACH >> W drodze do Nowego
Targu zatrzymuje mnie wie˝a XIII-wiecznego koÊcioła Êw. Stanisława Biskupa we Frydmanie. Obecne wn´trze najstarszego
zabytku sakralnego północnego Podtatrza przykuwa uwag´ barokowym wystrojem. Legenda mówi, ˝e w Êwiatyni po wiedeƒskim zwyci´stwie słu˝ył do mszy dzi´kczynnej Jan III Sobieski.
Dobudowana w 1764 r. oÊmioboczna kaplica Matki Boskiej ma
unikalne centralne zało˝enie, dzi´ki czemu rokokowy ołtarz jest
dost´pny ze wszystkich stron. Na drewnianym stropie widnieje
scena Koronacji Matki Boskiej. Wn´trze obejrzałem dzi´ki uprzejmoÊci wiekowego koÊcielnego, który modlàc si´ samotnie w koÊciółku, zauwa˝ył, jak przez kraty zagradzajàce wejÊcie usiłuj´
wcisnàç obiektyw aparatu. Podniósł si´ z kolan i otworzył ˝elaznà bram´, zapraszajàc do Êrodka. Bóg zapłaç, dziadku.

SOBIESKI IN THE PIENINY >> On the way to Nowy

Kroscienko to Nowy Targ, I turn left at Czorsztyn. The view of the
castle ruins at Zbiornik Czorsztynski and the castle in Niedzicy is
imposing. Not wanting to waste time, I carry along the picturesque
road through Sromowce Wyzne and along Zbiornika Sromowskiego.
Among the rocks lies a 14th century structure. I cross the other bank
along a dam from where it’s possible to catch a glimpse of a castle
breaking the gentle flow of the waters of Zbiornike Czorsztynski and
closing off the view of the mountains on the horizon. When I arrive at
my destination, the rays of the setting sun light up the castle walls. I
explore the deserted courtyard in the company of several monks,
which adds an even more delightful flavour to the evening. The castle
has guest rooms, a PAN seismological station and an interesting
museum inside. After the Second World War an Incan kip – a form
of code – perhaps containing information about hidden treasure,
which tour guides discuss only reluctantly.

Targ I’m stopped in my tracks by the tower of the 13th century
church of Saint Stanislaw, Bishop of Freidman. Currently the interior
of the oldest sacred monument in the southern Podtatrza draws your
attention to the Baroquesque atmosphere. The legend states that
after the victory at Vienna, a mass was held in honour of Jan III
Sobieski. Added to the current structure in 1764, the octagonal
Chapel of Mary has a unique central location, owing to which, the
rococo altar is accessible from all sides. A scene of the crowning of
the Virgin Mary is visible in the wood ceiling. I was able to see the
interior thanks to the help of the seasoned curator who, while praying
alone in the church, noticed my inability to squeeze my camera lens
through the grate. He stood from his knees, opened the iron gate
and invited me inside. May God repay your kindness, grandfather.

Zdj´cia: J.Pawleta (2)
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In a matter of merely a 150 years
the capital of Malaysia has
ascended to being a global power
and an important world business
center. Kuala Lumpur,
cosmopolitan and full of contrasts,
is a fascinating multicultural
and multi ethnic melting pot.
We invite you for a tour of the city
lying at the foot of soaring towers.

Bartek Stanny
IN THE TOWERS' SHADOW

W ciàgu zaledwie 150 lat stolica Malezji wyrosła
na globalnà pot´g´ i wa˝ne centrum biznesowe
Êwiata. Kosmopolityczne i pełne kontrastów Kuala
Lumpur jest fascynujàcym wieloetnicznym
i wielokulturowym tyglem. Zapraszamy na spacer
po mieÊcie rozpostartym u stóp niebosi´˝nych wie˝.

Jadàc na lotnisko Heathrow w Londynie, wiedzieliÊmy,
˝e samolot odlatuje o godz. 22, a w Kuala Lumpur wylàdujemy o 17.30 dnia nast´pnego. WiedzieliÊmy jeszcze,
jak nazywa si´ guesthouse, w którym mamy zabukowanà
pierwszà noc. Reszta to puste strony, które zapełnimy dziesiàtkami zdumiewajàcych przygód, setkami anegdot, kilometrami olÊniewajàcych pejza˝y, smakami egzotycznych
potraw oraz nieznanymi zapachami.
Zdj´cia: Tan Kian Khoon – fotolia.com
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On the way to Heathrow Airport we knew only one thing for
sure – our plane's time of departure was 10 p.m and Kuala
Lumpur ETA was 5.30 p.m the following day. In addition, we
knew was the name of the guesthouse, where we had made
a reservation at for the first night. All that remained were
blank pages, yet to be filled with dozens of astounding
adventures, hundreds of anecdotes, miles of enchanted
landscapes, tastes of exotic dishes and alien fragrances.

NOWOCZESNE KL >> Był czer wiec. Kuala Lumpur MODERN KL >> It was June, Kuala Lumpur welcomed
przywitało nas tropikalnà wilgocià i goràcem. Z okien pociàgu p´dzàcego do centrum widzimy majaczàce
w oddali bliêniacze wie˝e Petronas. Ten widok wywołał
dreszcz emocji. W takich sytuacjach musimy si´ wzajemnie

us with tropical humidity and heat. Through the windows of
our train speeding to the city center we observed the twin
Petronas Towers in the distance, pinching ourselves as we
marvelled at the sight in disbelief.
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szczypaç, by uwierzyç w to, co widzimy. Nasz guesthouse odnajdujemy bez wi´kszego trudu i nie chcàc marnowaç czasu,
wyruszamy na podbój miasta. Postanawiamy zmierzyç si´ z KL,
jak zwà miasto mieszkaƒcy, na własnych nogach, by chłonàç
atmosfer´ panujàcà na ulicach. Drogowskazem podczas w´drówki sà górujàce nad miastem szpice Petronas Tower. Co
chwil´ podnosimy głowy, by spojrzeç na dwie igły naszego
kompasu. Mimo to błàdzimy w labiryncie wàskich uliczek, Êcisła zabudowa nie pozwala dojrzeç iglic. Gdy trafiamy w koƒcu
na plac pod wie˝ami, zadzieramy głowy wysoko i zastygamy
w zdumieniu z otwartymi ustami a˝ do zesztywnienia karków.
Dwie niebosi´˝ne wie˝e, pomniki ludzkich mo˝liwoÊci i nieposkromionych aspiracji, lÊnià w słoƒcu niczym manifestacja post´pu muzułmaƒskiej Malezji. Wie˝e wzniesiono w 1989 r.
na planie Rub el Hizib – gwiazdy b´dàcej jednym z symboli islamu. W niczym nie przypominajà gładkich brył wysokoÊciowców pi´trzàcych si´ w centrach finansowych Êwiata.
Inspirowane sztukà islamu majà przypominaç minarety i symbolizowaç pot´g´ islamskiego Êwiata. Naszym zdaniem spełniajà to zadanie w stu procentach. Łàczy je Sky Bridge,
czyli 58-metrowy dwukondygnacyjny most zawieszony 170 m
nad ziemià i zakoƒczony iglicami. Dzi´ki nim Petronas Towers
do 2004 r. uchodziły za najwy˝szy budynek na Êwiecie. Wie˝´
numer 1 zajmuje najwi´ksza w Malezji firma Petronas trudniàca si´ wydobywaniem oraz przetwarzaniem ropy i gazu. Druga wie˝a jest siedzibà wielu mi´dzynarodowych koncernów,
a na dolnych kondygnacjach mieszczà si´ jedno z najwi´kszych
centrów handlowych w kraju oraz malezyjska filharmonia.

MALAY KL >> Wandering down streets clogged with
traditional wooden huts we can not believe that we are in the
center of a modern metropolis. Children play in the street
surrounded by a charming mess. Petronas Towers and local
office buildings look surreal from this perspective, no less owing
to a cock crowing nearby (people keep fowl and other animals
for their own consumption). Poverty has preserved this
neighbourhood creating a living heritage park in the most
Muslim of KL's districts. When we stop for a meal at one of the
roadside bars, muezzin's call to prayer sounds in the distance
and the flock heads for the mosque. We are quite an attraction
for the locals and draw many looks in the street. In Malaysia,
English is widely spoken but here we have come across a place
where the official language consisted of a combination of
smiles and gestures interwoven into English sentences. In a
pub, where besides us a group of older man was sitting,

Zdj´cia: E. Buchert, Tupungato – fotolia.com

Najbardziej muzułmaƒska dzielnica KL / The most Muslim of districts of KL

Having found our guesthouse without much ef fort, and not
wanting to waste any more time, we head into the city. We decide to tackle KL, as the city is called by its inhabitants, on foot to fully immerse ourselves in the prevailing atmosphere of
the streets. The spires of Petronas Towers remain our landmark throughout the city tour. Every now and again we lift our
heads to consult the twin needles of our compass. Still, we
blunder in the labyrinth of narrow streets, where density of the
buildings prevents us from seeing the spires. Upon arriving at
the square in front of the towers we raise our heads high and
freeze open-mouthed, awestruck, till our necks go stiff. Two
soaring towers, monuments of human capacity and insatiable
aspirations, shine in the sun like a manifestation of Muslim
Malaysia's progress. The towers were erected in 1989, the
cross section of the towers is based on Rub el Hizb, one of Islamic symbols. In no respect does it resemble the plain blocks
of skyscrapers in the financial centers of the world. Inspired by
Islamic art they resemble minarets and symbolize power of
the Muslim world. In our opinion they serve the purpose perfectly. They are connected by means of the Sky Bridge, a 58meter 2-story bridge suspended 170 meters above ground
and topped with spires. It is thanks to them that it had remained the world's tallest building until 2004. Tower 1 is occupied by Malaysia's biggest company – Petronas, specializing
in production and processing of oil and gas. The second tower
is home to many international corporations while the lower
storeys hold one of Malaysia's largest shopping malls and Malaysian Philharmonic. After a brief visit at the shopping mall we
descend to the underground Petronas Towers train station,
where from we head for Kampung Baru, a Malay inhabited district located in the vicinity of the business center.

Zdj´cia: B. Stanny
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shamelessly squinting at my girlfriend's cleavage, we ordered
nasi lemak and iced tea. Being the center of attention we felt
awkward. The ice breaks when we are offered a handful of
rambutans, akin in their taste to lychee, and old men's wide
smiles. Exchanging smiles we fill our bellies and set out to the
Sikh Temple – the biggest Sikh temple in South – East Asia,
a place of cult for a flock of 75000 Sikh in the capital. The
building is not too impressive as the nature of the religion calls
for equality among believers. North from the temple stretch
stalls of Chow Kit Market. On our way to the Kampung
Most łàczàcy bliêniacze wie˝e Pertonas / The bridge connecting twin Pertonas Towers mosque we see piling exotic fruits laid out on the stalls. We
wrinkle our noses at the smell of durian, fruit of soft, yellow
Po krótkiej wizycie w galerii handlowej udajemy si´ do stacji pulp hidden inside a spiked shell. You come to either love
kolejki miejskiej w podziemiach Petronas Towers, którà szybko or hate it. In our case, we could only feel revulsion towards it.
docieramy do Kampung Baru – zamieszkanej przez Malajów
dzielnicy poło˝onej w sàsiedztwie centrum biznesowego.
INDIAN KL >> Next we set off towards Little India, the
district overrun by the Hindu minority that has been present
MALAJSKIE KL >> Błàdzàc wÊród uliczek zastawionych in Malaysia for centuries. Only a few blocks further and we
tradycyjnymi drewnianymi chatami, nie mo˝emy uwierzyç, ˝e find ourselves in a completely different world. Women do not
jesteÊmy w centrum nowoczesnej metropolii. Na ulicy bawià wear hijabs here only colorful saris, while most men proudly
si´ dzieci, a wokół panuje urokliwy nieporzàdek. Wie˝e Petro- present their mustaches. It is the best place to try some
nas oraz okoliczne biurowce wyglàdajà surrealistycznie specialties that have come into existence in result of fusion of
z tej perspektywy, przy akompaniamencie piania koguta (ludzie Malay and Hindu culinary traditions. Little India is buzzing with
hodujà kury i inne zwierz´ta na własne potrzeby). Niedostatek voices and quite noisy. Every other shop offers DVD's with
zakonserwował te okolice, tworzàc ˝ywy skansen w najbardziej 'made in Bollywood' movies, and music flows out into the
streets. Timeworn colonial age architecture is predominant
muzułmaƒskiej z dzielnic KL.
Gdy zatrzymujemy si´ na posiłek w jednej z przydro˝nych jadło- here. Desired moments of respite among all the city din we
dajni, po okolicy rozchodzi si´ głos muezina nawołujàcego find inside the Masjid Jamek Mosque, located at the
do modlitwy, a wierni zmierzajà do meczetu. JesteÊmy doÊç du- picturesque confluence of two rivers, Klang and Gombak.
˝à atrakcjà dla mieszkaƒców, którzy oglàdajà si´ za nami na uli- Stemming from the name of this muddy estuary comes the
cy. W Malezji znajomoÊç angielskiego jest powszechna, tu name of Kuala Lumpur. Although no marvellous museum or
jednak trafiliÊmy na miejsce, gdzie j´zykiem urz´dowym była monuments are to be found here, taking a walk around these
kombinacja uÊmiechów i gestów wpleciona w angielskie zdania. W knajpce, gdzie oprócz nas siedziała grupa starszych m´˝WyÊmienite liczi i mniej apetyczne duriany / Delicious lychee and less appetizing durian
czyzn bezwstydnie zezujàcych w dekolt mojej dziewczyny,
zamówiliÊmy nasi lemak oraz mro˝onà herbat´. B´dàc w centrum uwagi, czujemy si´ dosyç nieswojo. Lody p´kajà, gdy zostajemy pocz´stowani garÊcià rambutanów, przypominajacych
w smaku liczi, oraz szerokimi uÊmiechami staruszków.
Wymieniajàc uÊmiechy, napełniamy brzuchy i ruszamy do Sikh
Temple – najwi´kszej Êwiàtyni sikhijskiej w południowo-wschodniej Azji, miejsca kultu 75000 wyznawców sikhizmu
w stolicy. Budynek nie jest zbyt imponujàcy ze wzgl´du
na charakter religii, której wszyscy wyznawcy sà sobie równi.
Na północ od Êwiàtyni ciàgnà si´ kramy Chow Kit Market.
Idàc w stron´ meczetu Kampung, oglàdamy egzotyczne owoce pi´trzàce si´ na straganach. Nasze nosy wypełnia odra˝ajàcy zapach durianów, owoców o mi´kkim, ˝ółtym mià˝szu
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spacerem po...

parts is definitely worthwhile. It is also one of the best places
to buy silk and savour the taste of Asian dishes.

CHINESE KL >> Streets between the Plaza Rakyat in the

Hinduska Êwiàtynia Batu Caves / Batu Caves Hindu Temple

ukrytym w kolczastej skorupie. Jest to jeden z tych smaków
(przypomina budyƒ z serem i cebulà), które mo˝na pokochaç
lub znienawidziç. Nas niestety odrzuca.

INDYJSKIE KL >> Nast´pnie kierujemy si´ w stron´ Little
India, dzielnicy opanowanej przez mniejszoÊç hinduskà, która
zamieszkuje Malezj´ od wieków. Zaledwie par´ przecznic
i znajdujemy si´ w kompletnie innym Êwiecie. Kobiety nie noszà chust, tylko ró˝nobarwne sari, a wi´kszoÊç m´˝czyzn z dumà obnosi wàsy. Tu najlepiej spróbowaç specjałów, które
powstały z połàczenia kulinarnych tradycji hinduskich oraz malajskich. W Little India jest gwarno i głoÊno. Co drugi sklep oferuje płyty DVD z filmami „made in Bollywood”, a muzyka
wylewa si´ strumieniami na ulice. Dominuje stylowa zabudowa z czasów kolonialnych nadgryziona z´bem czasu.
Upragnione chwile spokoju wÊród zgiełku miasta odnajdujemy
w meczecie Masjid Jamek, malowniczo poło˝onym u zbiegu
dwóch rzek Klang i Gombak. Od tego miejsca nazywanego błotnistym rozlewiskiem pochodzi nazwa Kuala Lumpur. Choç nie
ma tu fantastycznych muzeów i zabytków najwy˝szej klasy,
warto odbyç krótki spacer. Okolica ta jest jednym z najlepszych
miejsc na zakup jedwabiu i delektowanie si´ smakiem azjatyckich potraw.

east and the Pasar Seni in the west form Chinatown, a lively
and bustling district, home to the Chinese minority. Tourists
and the locals mingle here among food stands and stalls
offering anything you could imagine. Walking leisurely down
the streets we discover tranquil Buddhist and Taoist temples
filled with the fragrance of burning incense. Twilight sets over
and, as we are exhausted, we look for a place fitting to have
supper at. We venture deep into narrow and dark alleys,
where on small plastic chairs crowds of people are sitting. We
can not decide on which table to sit at. An elderly man comes
to our aid and fervently recommends the soup he is having.
Fearing he might be trying to cheat us out of our money we
resist for a long time. As it turns out he is just another
customer, seeing our indecision he orders and pays for two
large plates of the soup. He says he would never forgive
himself should we leave Malaysia not having tasted this
specialty (soup is both tasty and filling).

Pokaz tradycyjnych taƒców malajskich / Traditional Malay dance show

goràco zachwala jedzonà przez siebie zup´. Obawiajàc si´, ˝e
chce nas naciàgnàç, długo si´ opieramy. Okazuje si´, ˝e jest
jednym z klientów. Widzàc nasze niezdecydowanie, zamawia
na swój rachunek dwa du˝e talerze zupy. Twierdzi ˝e, nie darowałby sobie, gdybyÊmy opuÊcili Malezj´, nie spróbowawszy
tego specjału (zupa jest wyborna i sycàca).
Pan Lin, Chiƒczyk, którego rodzina od wielu pokoleƒ mieszka
w KL, jest dumny nie tylko z zupy, miasta, lecz tak˝e z Malezji.
Proponuje, abyÊmy zostali u niego na dłu˝ej, a on poka˝e nam
cały kraj. Niestety musimy ostudziç jego zapał, mówiàc, ˝e nast´pnego dnia z samego rana lecimy do Kambod˝y. Rozczarowany pan Lin ˝egna si´ z nami czule, po czym wsiada
na motorower i odje˝d˝a w stron´ zachodzàcego słoƒca.
W dobrych nastrojach udajemy si´ do guesthouse’u, by
przy szklance piwa podsumowaç pobyt w KL. Byç mo˝e miasto
nie jest najpi´kniejsze, ale za to zaskakuje goÊcinnoÊcià, otwartoÊcià i kontrastami. Tylko tu podczas jednego spaceru mo˝na poznaç smaki, zapachy i zabytki wielu kultur. NowoczesnoÊç
i tradycja nie wykluczajà si´, lecz harmonijnie uzupełniajà. Ludzie majà wystarczajàco miejsca w sercu, by pami´taç o swoich chiƒskich czy hinduskich korzeniach. W głowach zaÊ
wystarczajàco oleju, by szanowaç innoÊç.

Muzułmanki na targu w Kuala Lumpur / Muslim women on the market in KL

CHI¡SKIE KL >> Ulice biegnàce pomi´dzy stacjami Pasar
Seni na zachodzie oraz Plaza Rakyat na wschodzie zajmuje Chinatown, barwna i gwarna dzielnica mniejszoÊci chiƒskiej. TuryÊci oraz miejscowi mieszajà si´ wÊród stoisk z jedzeniem
i kramów oferujàcych wszystko, co mo˝na sobie wymarzyç.
Spacerujàc niespiesznie ulicami, odkrywamy pełne spokoju
buddyjskie oraz taoistyczne Êwiàtynie po dach wypełnione intensywnym zapachem palonych kadzidełek.
Zapada zmierzch, jesteÊmy zm´czeni i szukamy miejsca odpowiedniego na kolacj´. Zapuszczamy si´ w wàskie, ciemne
i brudne uliczki, gdzie na małych plastikowych krzesełkach siedzà tłumy miejscowych. Nie mo˝emy si´ zdecydowaç, przy którym stoisku usiàÊç. Z pomocà przychodzi starszy pan, który

Zdj´cia: E. Buchert (3), Tupungato – fotolia.com
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Dojazd: samolotem z Londynu, bezpoÊrednie połàczenia oferujà Air Asia (ok. 2000 zł za bilet w obie
strony). Z lotniska do centrum kursujà autobusy
(bilet 10 RM).
Kiedy jechaç: w Kuala Lumpur, le˝àcym niemal
na równiku, cały rok utrzymuje si´ wysoka temperatura 23–32 st. C, wilgotnoÊç powietrza ok. 82%.
Pory deszczowe: od lutego do kwietnia, od paêdziernika do grudnia.
Wiza: nie jest wymagana.
Waluta: malezyjski ringgit, 1RM = 1 zł.
Najkorzystniejsze kursy wymiany oferujà kantory.
Warto wiedzieç: Malezja jest dro˝sza ni˝ inne
paƒstwa południowo-wschodniej Azji. Oprócz
luksusowych hoteli nocleg oferujà tak˝e guesthousy

Mr. Lin, a Chinese man, whose family has lived in KL for many
generations is not only proud of the soup, but also the city and
Malaysia too. He proposes that we stayed with him longer and
let him show us the whole country. Unfortunately, we have to
bring him back to earth saying we are leaving for Cambodia
first thing in the morning. Disappointed Mr. Lin bides us a
tender farewell, gets on his moped and rides off towards the
setting sun. In high spirits we get to the guesthouse. There,
by a glass of beer, we summarize our stay in KL. Perhaps it is
not the prettiest of cities, but it surprises you with hospitality,
openness and contrasts it offers. It is the only place where
during a single stroll you it is possible to experience new
tastes, fragrances and monuments of many cultures.
Modernity and tradition do not appear to be mutually exclusive
phenomenon here, as they complement each other in
harmony. People have enough place in their hearts to
remember about their Chinese or Hindu roots. And enough
common sense to respect otherness.
Meczet Masjid Jamek / Masjid Jamek Mosque

almost directly at the equator, high temperature
23–32°C remains all year round, humidity about
82%, Rainy season: from February till April
and from October to December.
Visa: not required;
(trzeba uwa˝aç, wi´kszoÊç ma niski standard
Currency: Ringgit, 1 RM = 1 PLN.
i wygórowanà cen´). Hotel: 150–500 RM/noc,
The best exchange rate is offered by exchange
guesthouse: 30–70 RM/noc.
offices. Good to know: Malaysia is more expensive
Przykładowe ceny: porcja laksy – ok. 5 RM,
than other countries in South – East Asia. Besides
kawa – 4 RM, piwo –10 RM.
hotels, accommodation is also offered by
Geting there: by plane from London , direct
guesthouses. (watch out for low standard and high
connection is offered by Air Asia airlines
prices). Hotel: 150–500 RM/night,
(approx. 2000 PLN for a return ticket). A bus serice guesthouse: 30–70 RM/night.
is available at the airport (ticket 10 RM).
Sample prices: serving of laksa – about 5 RM,
When to go there in Kuala Lumpur, located
coffee – 4 RM, beer – 10 RM.
Kula Lumpur

33

34-37 wino:Swiat

11:06 AM

Page 34

culinary travels

podró˝e od kuchni

Kinga GnaÊ

Na Podkarpaciu jeszcze kilkadziesiàt lat temu winoroÊl rosła tylko w przydomowych ogródkach, dekorowała płoty i mury. Wielu ludzi marzyło o tym, aby mieç własnà winnic´ i produkowaç
wina, ale marzenia te wydawały si´ nierealne.
Wszystko zmieniło si´ w 1982 r., kiedy Roman MyÊliwiec zało˝ył w JaÊle winnic´ Golesz. Niestety pierwsze krzewy z W´gier
i Słowacji nie radziły sobie w podkarpackim klimacie. Ucià˝liwe
przymrozki na wiosn´, grady i burze latem, surowe zimy nie
sprzyjały rozwojowi winoroÊli. Rozpocz´to wi´c poszukiwanie
odmian, które sprawdziłyby si´ w polskim klimacie. Testowanie
szczepów trwało długo, ale wreszcie udało si´ znaleêç ten właÊciwy, wymarzony. Sukcesem okazały si´ odmiany, odporniejsze
na choroby i mrozy, tzw. mieszaƒce zło˝one. Uzyskano je w wyniku specjalnej hodowli odpornoÊciowej w zagranicznych placówkach badawczych. Roman MyÊliwiec, prezes Polskiego
Instytutu WinoroÊli i Wina, uznał mieszaƒce zło˝one za
odpowiednie do uprawy na Podkarpaciu. Tak zacz´ła si´ „nie-winna przygoda” z polskimi winami…

SUBCARPATHIAN WINE

Several years ago vine in Subcarpathia grew only in home
gardens as a decoration of walls and fences. Many people
dreamt about owning their vineyard and making wine but
these dreams seemed irrational.
Everything changed in 1982 when Roman Myśliwiec
established the Golesz winery in Jasło. Unfortunately the first
grafts from Hungary and Slovakia didn’t make it in
Subcarpathian climate. Bothersome ground frosts in spring,
hails and storms in summer and rough winters hindered vine
growth. Therefore a search for kinds adjusted to the Polish
climate started. Strain testing took a long time, but finally the
one was found. Kinds more resilient to disease and frost, the
so called complex crosses, were a success. They were
obtained in special resilience vine rising process in foreign
research institutions. Roman Myśliwiec, the president of the
Polish Vine and Wine Institute announced these crosses
suitable for Subcarpathia. This is how the adventure with
Polish wines started.

Do tej pory słyn´liÊmy w Êwiecie
z wyÊmienitej wódki i nalewek.
Od kilku lat małymi kroczkami dołàczamy
do grona producentów wina, a trunki winiarzy
z okolic Jasła zdobywajà uznanie enologów.

Zdj´cia: R. Karpiƒska

Until now, Poland has been famous
in the world for excellent vodkas
and liquors. Since a few years ago, it has
made first little steps on the way
to joining the group of international wine
producers. it is, step by step, joining
the group on international wine
producers. Wines from the vineyards near
Jasło are winning oenologists’ acclaim.

Zdj´cia: R. Karpiƒska
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nego procesu produkcji. Na pewno jednak sà warte swojej ceny! Degustacja ró˝owego wina Rose z winnicy W´gierka z Jarosławia na długo pozostała w mojej pami´ci. Wino miało
przyjemny słodkawy smak i wyjàtkowy zapach. Z przyjemnoÊcià
te˝ delektowałam si´ białym winem z odmiany hibernal pochodzàcym z winnicy Spotkaniówka oraz czerwonym z winoroÊli
leon millot z winnicy Dwie Granice.

ZAGRANICZNA CZOŁÓWKA >> Z kieliszkiem w dło-

WinoroÊl szczepu muscat / Muscat vine

ni kroczyłam od stoiska do stoiska, rozmawiałam z winiarzami,
rozsmakowywałam si´ w znakomitych trunkach, robiłam pamiàtkowe zakupy. Oprócz polskich win mo˝na było nabyç trunki z Włoch, Francji, W´gier, Czech, Słowacji oraz Argentyny.
SpoÊród włoskich specjałów, które pojawiły si´ w moim kieliszku, najbardziej bajeczne było wino Marche le˝akujàce przez 12
miesi´cy w d´bowych beczkach. Nie ˝ałowłam, ˝e si´ skusiłam
na bardzo słodkie w´gierskie wino Tokaji Aszu 6 Puttynyos.
Trunków było wiele. Smaków, aromatów, odmian – równie˝.
Z tych zagranicznych najbardziej przypadło mi do gustu wino
morawskie Sauvignon 2006 (jagodowe, słodkie i aromatyczne)
produkowane przez czeskà winnic´ Vinarstv i Plesingr. Wino
zwraca uwag´ oryginalnym smakiem i zapachem oraz wàskà
i wysokà butelkà, w jakiej sprzedaje si´ oliw´ z oliwek. Ju˝ miałam w głowie obiadowe inspiracje, pomysł na kolejny lunch
z lampkà wyjàtkowego napoju. Rozmarzyłam si´…

W podkarpackich winach czuç smak regionu
The taste of the region can be sensed in Subcarpathian wines

WINOROÂL NA WINO >> Podkarpacie to najpr´˝niej France, Italy, Bulgaria, Moldavia, Hungary… these are just a few
of the countries from the long list of European producers of the
marvellous liquor of gods. Poland is, step by step, getting closer
to joining this group.

VINE FOR WINE >> Subcarpathian Province is the most

dynamically developing winemaking region in Poland. It has even
overtaken the famous Zielona Góra. At present, white, red and
dessert wines are produced here in over 100 vineyards. The success
is the result of proper strain selection. White wines are produced from
Aurora, Bianca, Jutrzenka, Merzling, Odessa Muskat, Seyval Blanc
and Sibera strains. Kinds like Frontenac, Heridan, Regent, Rondo
NAGRODZENI >> Wiele podkarpackich win zdobywa and Alsace triumph are used to obtain red wines. Dessert wines are
wa˝ne nagrody i cenne wyró˝nienia. W mi´dzynarodowym produced from a vine mysteriously named V 680211 as well as
konkursie Vinoforum 2009 w Trenczynie na Słowacji likierowe Agate, Arcadia, Kristal, Nero and Zali Pearl.
wino z winnicy Golesz zdobyło srebrny medal, a wino Muskat 2008 z winnicy Vanellus otrzymało srebrny medal na WINNERS >> Many Subcarpathian wines are winning
7. Mi´dzynarodowych Targach Wina Enoexpo w Krakowie. De- significant awards and precious distinctions. Liqueur wine from
gustatorzy i krytycy winiarscy przyznajà, ˝e w podkarpackich Golesz winery won a silver medal at the international Vinoforum
winach wyraênie czuç region, z którego pochodzà, i charakte- 2009 competition in Slovakia and Muskat 2008 from Vanellus
rystyczny, łatwo rozpoznawalny styl.
vineyard received a silver medal at the 7th International Wine Fair
Enoexpo in Kraków. Tasters and wine critics admit that in the taste
ÂWI¢TO WINA W JAÂLE >> W ostatni weekend sierp- of Subcarpathian wines the region where they come from and a
nia podkarpaccy winiarze zaprezentowali swoje wina pod- characteristic easily recognizable style can be sensed.
czas V Mi´dzynarodowych Dni Wina w JaÊle. Głównà atrakcjà
imprezy były oczywiÊcie spotkania z polskimi winiarzami oraz WINE FEAST IN JASŁO >> On the last weekend of August,
degustacja produkowanych przez nich szlachetnych trunków. Subcarpathian winemakers presented their products at the 5th
Ogromnym zainteresowaniem cieszyły si´ winnica Golesz zało- International Wine Days in Jasło. The highlights of the event were
˝ona przez prekursora winiarstwa na południu Polski oraz the meetings with Polish winemakers and tasting their wines.
winnica Vanellus prowadzona przez rodzin´ Czajków. Wspa- Golesz winery, established by the precursor of winemaking in the
niałe wina produkuje te˝ winnica Płochockich. Jej właÊciciele south of Poland and Vanellus winery ran by the Czajka family, were
jako jedni z nielicznych majà uprawnienia, by je sprzedawaç. the most popular. Great wines are produced also by the Płochocki
Butelka wina z odmian bianca czy muskat oznacza wyda- winery. Its owners are among the very few people authorized to sell
tek 40–45 zł. Polskie wina sà jeszcze doÊç drogie, co wynika it. A bottle of Bianca or Muskat wine costs 40-45 pln. Polish wines
z wysokich kosztów zało˝enia i utrzymania winnicy oraz r´cz- are still relatively expensive because of the costs of establishing

Likierowe wino Couvée Golesz 2007 / Liqueur wine from Golesz winery

Zdj´cia: B. Czajka, R. MyÊliwiec

rozwijajàcy si´ region winiarski w Polsce. Wyprzedziło nawet
słynnà Zielonà Gór´. DziÊ w przeszło 100 winnicach produkuje si´ wina białe, czerwone i deserowe. Sukces tkwi w odpowiedniej selekcji szczepów. Wina białe wytwarza si´ ze
szczepów: aurora, bianca, jutrzenka, merzling, muskat odeski,
seyval blanc i sibera. Z odmian takich jak: frontenac, heridan, regent, rondo i triumf alzacji, uzyskuje si´ wina czerwone. Natomiast wina deserowe powstajà w wyniku uprawy winoroÊli
o tajemniczo brzmiàcej nazwie V 680211, a tak˝e dzi´ki odmianom agat doƒski, arkadia, kristaly, nero, perła zali.

Zdj´cia: B. Czajka, R. Mysliwiec
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Sibera Muskat 2007 z winnicy Vanellus / Sibera Muskat 2007 from Vanellus winery

and running a vineyard, as well as the process of manual production.
They are undoubtedly worth their price. The taste of pink wine Rose
from Węgierka in Jarosław winery will linger in my memory. The
wine had a nice sweet taste and a unique aroma. I also delighted
in white Hibernal kind of wine from Spotkaniówka winery and the
red Leon Millot wine from Dwie Granice winery.

FOREIGN LEADERS >> I walked from stand to stand holding
a glass of wine, I talked with the winemakers, I savoured the
excellent liquors and shopped. Apart from Polish wines, it was
possible to purchase Italian, French, Hungarian, Czech, Slovakian
and Argentinean wines. From all Italian specialties I tasted, the
most fabulous was Marche wine which matures for 12 months
in oak barrels. It was also worth to try the sweet Hungarian Tokaj
Aszu 6 Puttynyos. The liquors were numerous. So were the tastes,
aromas and kinds. From among foreignwines the one I liked best
was the Moravian Sauvignon 2006 (blackberry, sweet and
aromatic) produced by Czech winery Vinarstv and Plesinger. The
wine catches attention with its original taste and aroma, as well
as the narrow and tall bottle in which olive oil is usually sold. Ideas
for inspiring dinners and lunches with a glass of this exceptional
wine immediately came to my head. I was daydreaming…
Dojazd: najlepiej samochodem, z Warszawy do Jasła jest 470 km,
z Krakowa – 140 km.
Polecane winnice: winnica Vanellus (Jareniówka k. Jasła) oferuje m.in.:
zwiedzanie, degustacje komentowane wraz z przekàskà, szkolenia
tematyczne; www.winnicavanellus.pl; winnica Golesz (Jasło, ul. Krakowska
100A), oferuje szkolenia na temat uprawy winoroÊli, zwiedzanie, reprodukcj´
odpornych odmian winoroÊli; www.winnica.golesz.pl.
Getting there: best by car, it is 470 km from Warsaw
and 140 from Kraków to Jasło.
Recommended wines: Vanellus vineyard (Jareniówka
near Jasło) offers tours, guided wine tasting with food
and thematic trainings, www.winnicavanellus.pl; Golesz
vineyard (Jasło, 100a Krakowska Str.) offers courses
in vine growing, tours and reproduction of resilient vine
kinds, www.winnica.golesz.pl
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przedłu˝yç sezon

Western Pomerania, has both interesting monuments and valuable
natural reserves. Well-known health resorts and golf courses
operate here as well. Coastal areas are great for horse riding
or cycling. Local towns host special eventsand Slavs meet
with Vikings in the reconstructed ancient settlement in Wolin.

Paweł Wroƒski

NOT ONLY BEACHES

Na Pomorzu Zachodnim znajdziemy zarówno
ciekawe zabytki, jak i cenne kompleksy przyrodnicze.
Działajà znane uzdrowiska oraz pola golfowe. Nadmorskie
tereny sà Êwietne do jazdy konnej lub na rowerze.
W miejscowoÊciach wypoczynkowych odbywajà si´
ciekawe wydarzenia kulturalne, a w zrekonstruowanej
osadzie w Wolinie Słowianie spotykajà si´ z wikingami.

Zdj´cia: J. Romacki
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CENTRUM SŁOWIAN I WIKINGÓW

SLAVS AND VIKINGS CENTER

Zrekonstruowanà osad´ Jómsborg-Vineta z IX–XI w. poło˝onà
na peryferiach miasta Wolin ma w swej pieczy oryginalne stowarzyszenie. Grupa zapaleƒców, wzorem podobnych organizacji
z krajów skandynawskich, odtwarza na miejscu warunki ˝ycia
sprzed tysiàca lat. Swà pasjà dzielà si´ z goÊçmi podczas lekcji
˝ywej historii (od kwietnia do paêdziernika), pokazów i warsztatów. Co roku w sierpniu odbywa si´ Festiwal Słowian i Wikingów, który Êciàga goÊci z całej Europy. Najbardziej spektakularnà
pozycjà w programie sà potyczki Êredniowiecznych wojów. Imprezie towarzyszà takie atraakcje jak: kiermasz r´kodzieła, przede
wszystkim wyrobów wykonywanych dawnymi metodami z filcu, pergaminu, drewna i skóry. W bie˝àcym roku wodowano replik´ łodzi wikingów, która b´dzie regularnie pływaç szlakami
historycznymi, słu˝àc zarówno poznaniu przeszłoÊci jak i uciesze
odwiedzajàcych skansen.
www. jomsborg-vineta. com

Jómsborg Vineta is a reconstructed settlement from IX–XIth
century. It is located in the outskirts of Wolin and remains in the
care of an original association. A group of enthusiasts, who in the
manner of other similar organizations based in Scandinavia,
reconstructs the living conditions from a thousand years ago. They
share their passion with their guests during live history classes
(April to October), exhibitions and workshops. every year in August
a Slavs and Vikings Festival is held here, attracting visitors from all
over Europe. The most spectacular item on the agenda are
skirmishes between medieval warriors. There are several accompanying attractions such as: handicraft fair offering mainly goods
such as parchment, wood and hide, crafted using traditional
methods. This year a replica of a Viking longboat was launched. It
is to sail the historic waterways on a regular basis, serving a double
purpose of presenting history in the flesh and entertaining.
www. jomsborg-vineta. com

39

38-43 ZROT reksty:Swiat

40

9/29/10

przedłu˝yç sezon

10:44 AM

Page 40

extend the season

ZACHODNIOPOMORSKIE POLA GOLFOWE
Na Pomorzu Zachodnim znajdujà si´ trzy znakomite pola golfowe: Amber
Baltic Golf Club, Binowo Park Golf Club oraz Modry Las Golf Club.
Amber Baltic Golf Club mieÊci si´ w nadmorskim Kołczewie, na obrze˝u
Woliƒskiego Parku Narodowego, i dysponuje 18-dołkowym polem
mistrzowskim (par 72) oraz polem 9-dołkowym (par 28). Poło˝ony na
malowniczym wzgórzu budynek klubowy z salà recepcyjnà, restauracjà,
sklepem i szatniami dla graczy jest nazywany Pineview.
Binowo Park Golf Club le˝y na terenie Szczeciƒskiego Parku Krajobrazowego, zaledwie 20 km od stolicy regionu. Na pofałdowanym terenie
mieÊci si´ 18-dołkowe pole mistrzowskie (par 72), a tak˝e pole treningowe
(par 27). W budynku klubowy znajdujà si´ resta-uracja, bar, sala klubowa,
szatnia i sauna.
Modry Las Golf Club le˝y na południu zachodniopomorskiego. Otoczone
pachnàcymi lasami brzozowo-sosnowymi 18-dołkowe pole mistrzowskie
zostało zaprojektowane przez legend´ golfa – Gary’ego Playera i nale˝y do
100 najlepszych pól w Europie.

WEST POMERANIA GOLF COURSES
Western Pomerania has 3 excellent golf courses: Amber Baltic Golf Club,
Binowo Park Golf Club and Modry Las Golf Club.
Amber Baltic Golf Club is located in seaside Kołczewo on the verge of the
Wolin National Parkand has an 18-hole championship course (Par 72) and
9-hole training course (Par 27). A club house with a reception hall, restaurant, shop and locker rooms for players called Pineview is located on
a picturesque hilltop. Binowo Park Golf Club is located in the Szczecin
Landscape Park, just 20 km from the region’s capital. On a slightly hilly area,
there are an 18-hole championship course (Par 72) and a training course (Par
27). A restaurant, bar, club room, locker rooms and sauna are availabe to the
palyers in the club building.
Modry Las Golf Club is located in the southern part of the West Pomerania
province. An 18-hole championship golf course designed by the world’s golf
legend Gary Player and surrounded by fragrant pine and birch forests is one
of the 100 best golf courses in Europe.
www.abgc.pl; www.binowopark.pl; www.modrylas.pl
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Zachodniopomorska Regionalna
Organizacja Turystyczna
ul. Partyzantów 1/1, 70-222 Szczecin
www.zachodniopomorskie.pl
Amber Baltic Golf Club
ul. Bałtycka 13, 72-384 Kołczewo
tel. (91) 326 51 10, tel./faks (91) 326 53 33
www.abgc.pl, abgc@abgc.pol.pl
Binowo Park Golf Club
74-106 Stare Czarnowo
tel. (91) 404 15 33, faks: (91) 404 15 38
www.binowopark.pl, info@binowopark.pl

POMORSKIE UZDROWISKA
ÂwinoujÊcie, Kołobrzeg, Kamieƒ Pomorski, Dàbki... Uzdrowiska Pomorza Zachodniego ciàgnà si´ nad Bałtykiem niczym sznur korali. Te najwi´ksze majà długà histori´ si´gajàcà XIX w. ÂwinoujÊcie rozwija si´ jako kàpielisko
morskie ju˝ od 1824 r., a walory solanek i borowin w Kamieniu Pomorskim
odkryto w 1876 r. W pomorskich uzdrowiskach leczy si´ z powodzeniem
schorzenia kardiologiczne, dermatologiczne, pulmonologiczne, reumatologiczne, narzàdów ruchu, układów oddechowego i krà˝enia, choroby kobiece, a tak˝e otyłoÊç. Terapii i rewitalizacji sprzyjajà wygodna baza hotelowa,
nowoczesne zakłady lecznicze oraz przyroda. Sàsiedztwo morza i nadbrze˝ne lasy stanowià gwarancj´ wypoczynku na Êwie˝ym powietrzu i zach´cajà do aktywnego sp´dzania czasu. W odró˝nieniu od poprzednich
miejscowoÊci, Dàbki sà bodaj najmłodszym naszym uzdrowiskiem. Status
taki uzyskały bowiem w 2007 r. Odkryte na terenie wsi zło˝a leczniczych borowin przynoszà ulg´ przy dolegliwoÊciach narzàdów ruchu, kr´gosłupa
i bioder. Ich stosowanie poprawia krà˝enie.

Modry Las Golf Club
ul. Mickiewicza 20, 73-200 Choszczno
tel. (91) 957 689 906, faks: (91) 957 651 821
www.modrylas.pl, office@modrylas.pl
Uzdrowisko ÂwinoujÊcie S.A.
ul. F. Nowowiejskiego 2, 72-600 ÂwinoujÊcie
tel. (91) 321 44 52, faks (91) 327 18 04
www.uzdrowisko.pl,
rezerwacja@uzdrowisko.pl
Uzdrowisko Kołobrzeg S.A.
ul. Âciegiennego 1, 78-100 Kołobrzeg
tel. (94) 352 60 25, faks (94) 352 24 41
www.uzdrowisko.kolobrzeg.pl,
biuro@uzdrowisko.kolobrzeg.pl

POMERANIAN RESORTS
ÂwinoujÊcie, Kołobrzeg, Kamieƒ Pomorski, Dàbki... Resorts of Western
Pomerania stretch along Baltic's coast like a string of beads. Largest among
them have long histories going back to the XIXth century. ÂwinoujÊcie started
to develop as a seaside resort in 1824, and the qualities of brine and mud
found in Kamieƒ Pomorski have been discovered back in 1876. In the
Pomeranian resorts ailments of various nature are treated successfully:
cardiological, rheumatic, musculoskeletal, respiratory and circulatory,
gynecological, and obesity. Therapy and rejuvenation processes are
enhanced thanks to the comfortable hotel accommodation, modern medical
facilities and natural surroundings. Nearby sea and coastal forests guarantee
that you will be spending a lot of time outdoor and encourage active forms
of relaxation. Unlike the above mentioned localities, Dàbki is probably the
youngest resort. It has been awarded such status only recently, in 2007.
Medicinal mud deposits discovered in the village bring relief to those
suffering from various musculoskeletal disorders. Their use also improves
circulation., www.dabki.pl
www.uzdrowisko.pl, www.uzdrowisko.kolobrzeg.pl
www.uzdrowisko-kamienpomorski.pl

Uzdrowisko Kamieƒ Pomorski Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 13, 72-400 Kamieƒ Pomorski
tel. (91) 382 50 42, faks (91) 382 18 26
www.uzdrowisko-kamienpomorski.pl
marketing@uzdrowisko-kamienpomorski.pl
Centrum Słowian i Wikingów
ul. Graniczna 2, 72-510 Wolin
tel. kom. 605 640 644
www.jomsborg-vineta.com,
stowarzyszenie@jomsborg-vineta.com

Zdj´cia: arch. ZROT
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Piotr ˚abowski
ACTIVE
IN ÂWINOUJÂCIE

W ÂwinoujÊciu, krainie 44 wysp,
ka˝dy znajdzie coÊ dla siebie – spacery
po pla˝y, kàpiele solankowe lub długie
rowerowe eskapady. Na jesiennà
chandr´ po prostu nie ma czasu.

ROWEREM PO WYSPACH >> Jesienià pogoda In Âwinoujscie, the land of 44 islands,
nie pozwala na wygrzewanie si´ na pla˝y, za to du˝e st´˝enie jodu w powietrzu zach´ca do długich spacerów. Gdy
nogi si´ zm´czà, z pomocà przychodzi rower. Miasto i okolice otacza sieç szlaków rowerowych. Do wyboru mamy
cztery znakowane trasy oraz fragment Szlaku Lyonela
Feiningera (amerykaƒskiego malarza niemieckiego pochodzenia), biegnàcego po niemieckiej stronie wyspy
Uznam. Okolice ÂwinoujÊcia wraz niemieckà cz´Êcià wyspy
Uznam obfitujà w wiele malowniczych tras. Odwiedziç
mo˝emy te˝ trzy XIX-wieczne forty: Anioła, Gerharda i Zachodni, w których sà organizowane wystawy, pikniki oraz
eventy historyczne.

Zdj´cia: U.M. ÂwinoujÊcie, WRM, A. Kubasik
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everyone will find something for themselves
– walks along the beach, mineral salt-water
baths, or a long bicycle trip. In the Autumn,
there’s simply no time for grouchiness.

ISLANDS BY BIKE >> The autumn weather does not encourage

sunbathing at the beach, but great concentration of iodine in the air makes it
a good time for walking. When your legs get tired, switch to bike. The city and
its vicinity is surrounded by a net of bike trails. We can choose from four wellmarked routes and a fragment of Lyonel Feininger Trail (an American painter
of German origin) on the German side of the Usedom island. In the vicinity of
Świnoujście and on the German side of the island there are many picturesque
routes. We can also visit three 19th century fortresses: Angel, Gerhard and
Western. If lucky you will have a chance to take part in exhibitions, picnics
WYGODNE BUTY >> Ruch to jedna z najlepszych and historical events organized there.
metod na jesiennà chandr´. Na miłoÊników pieszych w´drówek w ÂwinoujÊciu czeka najdłu˝sza i najszersza COMFORTABLE SHOES >> It’s no secret that staying active is the
(do 130 m) pla˝a w Polsce. Na wyspie Uznam 200 lat te- best medicine for the Autumnal blues. Awaiting those who love to walk is the
mu zaprojektowano park zdrojowy z wieloma rzadkimi ga- longest and the widest – in some places up to 130 m – beach in Poland. The
tunkami drzew. Wytyczone w okolicy szlaki turystyczne Zdrojowy Park was designed and constructed some 200 years ago on the
i Êcie˝ki edukacyjne przybli˝à przyrodnicze skarby regionu. island of Usedom with a number of rare species of trees. Situated in an area
W´drujàc nimi, zobaczymy m.in. najwi´kszà, bo dwume- of tourist paths and educational trails, it brings one even closer to the jewels
trowà polskà paproç (długosz królewski) rosnàcà w Rezer- of this region. While on a tour one can see, among other attractions, the
wacie Przyrody „Karsiborskie Paprocie”.
biggest two-meter tall Polish fern (known as the Royal Length) currently
growing in the Karsiborskie Paprocie nature reserve.
CAŁA W BŁOCIE >> ÂwinoujÊcie jest rajem kuracjuszy i osób pragnàcych odzyskaç energi´ po trudach COVERED IN MUD >> Świnoujście is a paradise for health resort
całorocznej pracy. Do uzdrowiska tłumnie przybywajà tury- visitors and people wishing to recover energy after a year of hard work.
Êci, by okładaç si´ błotem, poddawaç wirom, falom i innym Crowds of tourists frequent the area to cover themselves in mud and make
zabiegom, które – w zale˝noÊci od potrzeb – odchudzà, od- use of whirlpool and wave baths, as well as other treatments, which,
depending on ones needs, slim, rejuvenate, and renew you.
młodzà lub odnowià.
Centrum Informacji Turystycznej
Tourist Information Centre
ul. Wybrze˝e Władysława IV (przy promach)
(next to the ferries) 72-600 ÂwinoujÊcie,
tel. (91) 322 49 99, faks (91) 327 16 29
cit@um.swinoujscie.pl, www.swinoujscie.pl
Szlaki rowerowe:
„Âwidny Las” (ok. 25 km)
„Dookoła wyspy Karsibór” (ok. 23 km)
Mi´dzynarodowy Nadmorski Szlak Rowerowy
R-10 (25 km)

Dookoła Zalewu Szczeciƒskiego (20 km)
Szlaki piesze i Êcie˝ki dydaktyczne:
ÂwinoujÊcie-Mi´dzyzdroje” (16 km)
„Mi´dzynarodowy Nadmorski Szlak
Pieszy E-9 (21 km)
Êcie˝ka dydaktyczna
Szlak Fortyfikacyjny (4 km)
Êcie˝ka dydaktyczna
„Karsiborskie Paprocie” (4 km)
Bike trails
Âwidny forest (approx. 25 km)

Around Karsibór Island (approx. 23km)
Around the Szczecin Reservoir (20km)
The R-10 International Seaside Bicycle
Trail (25km)
Walking trails
The Âwinoujscie-Mi´dzydroje
walking trail (16km)
The E-9 International Seaside
walking trail (21km)
Fortification Route (4km)
Karsiborskie Paprocie trail (4km)
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Mieczysław Pawłowicz

THE SECRETS OF THE PHARAOHS

Do Kairu turyÊci przyje˝d˝ajà głównie po to,
aby zobaczyç piramidy lub tajemniczego Sfinksa.
Równie fascynujàce, jeÊli nie wi´ksze, zagadki kryjà
skarby zgromadzone w Muzeum Egipskim.

Zdj´cia: nicolas lecoz, WH CHOW – fotolia.com

W Egipcie sfinksy były stra˝nikami Êwiàtyƒ i grobowców królewskich / In Egypt sphinxes were guardians of the royal tombs

Zdj´cia: R. Karpiƒska
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Kair, najwi´ksza metropolia arabskiego Êwiata,
wcià˝ si´ rozrasta. Olbrzymi moloch powoli
wchłania przedmieÊcia. Kiedy jedziemy autobusem wÊród straganów i nigdy niedokoƒczonych
domów, nagle naszym oczom ukazujà si´ piramidy, jeden z symboli Egiptu. Obok wysokiej
na 147 metrów piramidy Cheopsa stoi nieco
mniejsza Chefrena (137 m) i 62 –metrowa Mykerinosa. Pot´g´ grobowców trzech faraonów
(ojca, syna i wnuka) rzàdzàcych Egiptem
przed 4,5 tys. lat widaç dopiero, gdy podjedziemy pod budowle. Samo obejÊcie dookoła najwi´kszej piramidy to prawie kilometrowy
spacer, podczas którego pró˝no szukaç cienia.
Kto nie cierpi na klaustrofobi´, ten – za drobnà
opłatà – mo˝e wejÊç do Êrodka. Jednak wielu
wychodzi stamtàd rozczarowanych. Wàskie
i ciemne korytarze przypominajà nasze piwnice, tyle ˝e jest w nich o wiele bardziej duszno
i goràco, nawet w Êrodku zimy.

TAJEMNICZY SFINKS >> O wiele
efektowniejsze i działajàce na wyobraêni´ sà
nocne pokazy typu „Êwiatło i dêwi´k”. Gdy ju˝
egipskie ciemnoÊci spowijà okolic´, wtedy fe-

Many tourists

Cairo, the largest metropolis of the
who come to Cairo
Arabic world, is constantly expanding.
are mainly interested
The enormous Moloch is slowly
in seeing the pyramids
devouring the suburbs. When we are
and the mysterious
driving amidst stalls and unfinished
Sphinx. Equally
houses, suddenly the sight of pyramids,
fascinating are
one of Egypt's symbols, emerged in
the treasures gathered
front of our eyes. Next to the 147 metres
at the Museum
tall Great Pyramid is a little smaller
of Egyptian Antiquities.
Pyramid of Khafra (137 metres) and the
Pyramid of Mykerinos (62 metres). The
Maska Tutenchamona / Tutankhamun's mask
might of the tombs of the three pharaohs
(father, son and grandson), who reigned
over Egypt 4,5 thousand years ago,
becomes evident only once we reach the
foot of the pyramids. Just to circumvent
the largest pyramid one has to walk for
a kilometer in a futile effort to find some
shade. Unless you suffer from claustrophobia, for a small sum, you may come
inside. Though many come out disappointed. Narrow, dark corridors bear
semblance to our familiar basements,
though extremely stuffy and hot even
in the middle of winter.
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Dojazd: samolotem, najtaƒsze połàczenia oferujà
linie Alitalia, Czech Airlines, Turkish Airlines.
Bilet w obie strony kosztuje 1600–2200 zł.
Wszystkie połàczenia z mi´dzylàdowaniem.
Wiza: na lotnisku w Kairze
kosztuje 15 USD.
Waluta / Currency: funt egipski / Egyptian pound
(LE), 1 EURO – 7 Funtów (LE).
Bilety wst´pu (normalny/ulgowy):
Muzeum Egipskie (Midan Tahrir) – 60/30 LE,
Sala Mumii Królewskich – 100/50 LE.

THE MYSTERIOUS SPHINX >> A lot more impressive
and imagination provoking are the 'light and sound' night
shows. Once the area became shrouded in pitch darkness,
a blaze of colors illuminates not only the three pyramids but
also the Sphinx guarding Giza Necropolis. The largest
Egyptian limestone sculpture resembles a reclining lion with
a human head. It is covered with a nemes, a triangular headdress, attribute of King's power. The renowned Sphinx owes its
fame to Greek myths that tell the story of how it appeared
in Thebes asking its inhabitants the following riddle: 'Which
creature in the morning goes on four legs, at mid-day on two,
and in the evening upon three, and the more legs it has,
the weaker it be?' Fear befell the city of Creon as the Sphinx
would devour one person every day. It was Oedipus who finally
found the answer to the riddle and freed the city from suffering.
The answer was: man, as only he starts his life crawling on all
fours, to walk on two legs in his prime and when time and old
age had bent him down, uses a walking stick.

eria barw rozÊwietla nie tylko trzy grobowce, lecz tak˝e sfinksa
stojàcego na stra˝y nekropolii w Gizie. Najwi´ksza z egipskich
rzeêb wykuta w wapiennym ostaƒcu przedstawia le˝àcego lwa
z ludzkà głowà. Spoczywa na niej nemes, trójkàtna chusta b´dàca atrybutem władzy królewskiej.
Wsławiony przez mity greckie Sfinks pojawił si´ w Tebach, zadajàc mieszkaƒcom zagadk´: „Co to za mówiàce zwierz´, które z rana chodzi na czworakach, w południe na dwóch nogach, a wieczorem na trzech”? Na miasto Kreona padł blady strach, bo Sfinks
codziennie po˝erał jednà osob´. Dopiero Edyp rozwikłał zagadk´ i uwolnił miasto od udr´ki. Odpowiedê brzmiała: człowiek, bo
tylko on zaczyna ˝ycie, chodzàc na czworakach, w kwiecie wieku porusza si´ na dwóch nogach, a na staroÊç, czyli wieczorem,
podpiera si´ laskà.

SKARBY FARAONA >> Na swojego Edypa czeka te˝ Tutenchamon (Tutanchamon), najsłynniejszy z faraonów egipskich.
Nie był on wielkim władcà ani wojownikiem. Wstàpił na tron
w wieku dziewi´ciu lat i drugie tyle sprawował władz´ królewskà.
Choç pochodził ze znakomitego rodu, to wiele pocztów nie wymienia nawet jego imienia. Prawdopodobnie dlatego, ˝e podczas panowania nie odznaczył si´ niczym szczególnym, jego grób pozostał
nietkni´ty. Nie przykuwał bowiem uwagi hien cmentarnych.
Na poczàtku XX w. angielski archeolog Howard Carter sponsorowany przez lorda Carnarvona przez kilkanaÊcie lat przekopywał
prawie pół Egiptu, nie tracàc nadziei na znalezisko. Wreszcie
w 1922 r. w Dolinie Królów poło˝onej kilkaset kilometrów na po-

PHARAOH'S TREASURES >> Tutankhamun, the most
famous among Egyptian pharaohs, is still waiting for his
Oedipus. He was neither an exceptional ruler nor a warrior.
He ascended the throne at the age of nine and his lasted
again that time. Even though he came from a renowned line,
his name was rarely counted among the names of pharaohs.
Probably, because he has not distinguished himself in any
spectacular way has his tomb remained untouched. It did not
draw the attention of tomb robbers. In the beginning of the
XXth century, a British archeologist Howard Carter,
sponsored by Lord Carnarvon, carried out excavations in half
of Egypt not giving up hope of finding. Finally, in 1922 in the
Valley of Kings located several hundreds of kilometers south
of Cairo, he uncovered a real treasure. He came across an
unscathed sealed tomb of Tutankhamun. The 'minor' ruler's
mummy lay in a golden sarcophagus weighing 11o kilograms.
A golden mask was also found in the tomb as well as
thousands of jewelry pieces and everyday objects that could
become useful for the pharaoh in the afterlife. Some believe
that the tomb was equipped with treasure taken away from
the tombs of his father and step-mother Nefertiti. All objects
were taken to the Museum of Egyptian Antiquities in Cairo.
The ticket granting entry to the part of the museum holding
this exhibition is definitely worth its price.

TUTANKHAMUN'S CURSE >> Discoverers of Tutankhamun's tomb were touched by the bunch of flowers
found by the deceased. It seems that the 4000 year old
mystery will forever remain unsolved. It is still impossible to
say whether he was killed or died from natural causes despite

Zdj´cia: Ella – fotolia.com

Fragment ekspozycji w Muzeum Egipskim w Kairze
A fragment of an exhibition in the Egiptian Museum in Cairo

Warto wiedzieç: pokaz Êwiatło i dêwi´k w Gizie
z komentarzem w j´zyku polskim odbywa si´
od dwóch do czterech razy dziennie, aktualne godziny na www.soundandlight.com.eg
Ambasada RP w Kairze
Polish Embassy: Szaria Aziz Osman 5, Zamalek;
tel.+20 227 367 456,
alarmowy (tylko w nagłych przypadkach)
+20 105 485 500;
secretary@kair.polemb.net
www.kairpolemb.net

łudnie od Kairu trafił na prawdziwy skarb. Odnalazł zapiecz´towany, przebogaty grobowiec Tutenchamona.
Mumia „mało znaczàcego” władcy le˝ała w złotym sarkofagu
o wadze 110 kg. W grobowcu znaleziono te˝ złotà mask´ i ponad trzy tysiàce sztuk bi˝uterii i przedmiotów codziennego u˝ytku mogàcych przydaç si´ faraonowi w lepszym ze Êwiatów.
Niektórzy przypuszczajà, ˝e grobowiec został wyposa˝ony w skarby wyniesione z miejsc pochówku jego ojca i macochy Nefertiti.
Wszystkie przedmioty przewieziono do Muzeum Egispskiego
w Kairze. Bilet umo˝liwiajàcy wst´p do tej cz´Êci ekspozycji wart
jest swojej ceny.

Zdj´cia: Horticulture – fotolia.com
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KLÑTWA TUTENCHAMONA >> Odkrywców grobowca
Tutenchamona wzruszył bukiet suszonych kwiatów znaleziony
przy zmarłym. Wydaje si´, ˝e zagadka Êmierci sprzed 4000 lat nie
zostanie wyjaÊniona. Mimo najnowszej techniki i badaƒ tomografem komputerowym nie udało si´ ustaliç, czy Tutenchamon został
zabity, czy uległ wypadkowi. Według niektórych naukowców cierpiał na zaburzenia pracy serca i nerek, a nawet skolioz´, która
– w razie upadku – mogła byç przyczynà Êmierci.
Za morderstwem opowiadajà si´ miłoÊnicy tajemnic. O słusznoÊci ich teorii ma przemawiaç nagła Êmierç tych, którzy naruszyli
spokój faraona. Pół roku po odkryciu grobu umiera lord Carnarvon. To samo spotyka jego ˝on´ oraz jednego z egiptologów.
W drodze do kraju faraonów ginie brat lorda. Nawet kanarek Carnarvona w dniu otwarcia grobowca zostaje zjedzony przez kobr´. Âmierç ponosi te˝ fotograf robiàcy zdj´cia w grobowcach.
Na wszelki wypadek lepiej wi´c schowaç aparaty nie tylko w grobowcu. W muzeum turystów dokładnie pilnujà stra˝nicy.
Zaprzeczeniem teorii o klàtwie jest.... sam odkrywca. Howard
Carter zmarł 17 lat póêniej. Zahi Hawass, współczesny guru Êwiatowej archeologii, fantazje o klàtwie Tutenchamona puszcza mimo uszu. Uczony nie tylko odzyskał wiele zabytków kultury
zrabowanych Egipcjanom, lecz tak˝e odkrył Dolin´ Złotych Mumii. W fachowych pismach mo˝na zobaczyç zdj´cia przedstawiajàce archeologa pochylajàcego si´ nad zwłokami bez
zabezpieczajàcej maski.
A jednak... kiedy do badaƒ wyjmowano mumi´ Tutenchamona,
nad Saharà rozp´tała si´ burza. A supernowoczesny tomograf
nagle si´ zaciàł. Czy to tylko przypadek?

Getting there: Alitalia, Czech Airlines, Turkish
Kair
Airlines offer cheap flights. A return ticket costs
1600 - 2200 PLN. All flights involve a stopover.
Visa: available at the airport costs 15 USD.
Tickets: the Museum of Egyptian Antiquities
in Cairo (Midan Tahrir) – 60/30 LE, the Royal
Mummy Room – 100/50 LE.
Worth knowing: a light and sound show in Polish
takes place two-four times a day, details at
www.soundandlight.com.eg
Currency: Egyptian pound (LE), 1 EUR = 7LE

the use of state of the art technology and carrying out complex
examination. According to some scientists he suffered from
cardiac and kidney disorders and scoliosis, which should he fall,
could be the cause of death. Those seeking mysteries back up
the murder story. To support their theory they use the fact that
all who disturbed the pharaoh's peace have met with a sudden
death. Lord Carnarvon died six months after the tomb had been
discovered. His wife and one of the Egyptologists have met with
the same fate. On his way to the land of the pharaohs dies his
brother. Even the lord's canary gets eaten by a cobra on the day
of the tombs discovery. The photographer who was taking
pictures of inside the tomb. Just to be safe we advise not to take
any pictures once inside the tomb. Inside the museum tourists
are closely watched by the guards. One important fact though
seems to deny credibility to this theory as Howard Carter died
17 years later. Zahi Hawass, guru of the modern archeology,
does not believe in the phantasies regarding Tutankhmun's
curse. The scientist has not only reclaimed many of the relics
stolen from the Egyptians but also discovered the Valley of the
Golden Mummies. Pictures showing him leaning over a dead
corpse without a protective mask can be found in professional
magazines. And yet... when Tutankhamun's mummy was taken
out to be examined a storm raged over the Sahara Desert and
a state of the art thermograph has mysteriously malfunctioned.
Is it all just a coincidence?
Papirus z Muzeum Egipskiego w Kairze
Papyrus in the Museum of Egyptian Antiquities in Cairo

49

50-57 Slask:Swiat

10:59 AM

Page 50

holiday with imagination

wypoczynek z pomysłem

Rafał Spin

FOLLOWING THE MONUMENTS OF TECHNOLOGY ROUTE

Kiedy aura nie zach´ca do spaceru, warto
wyruszyç na Szlak Zabytków Techniki
Województwa Âlàskiego. Znajdziemy tu atrakcje
niezale˝ne od kaprysów pogody. Niektórym
obiektom przywraca si´ dawny blask,
inne działajà nieprzerwanie, cieszàc oczy
i podniebienia turystów.

Fot: archiwum ÂOT/P.OleÊ
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cy koło sprawia wra˝enie, jakby nadal mogło pracowaç nie tylko na potrzeby turystów.
Odnowione budynki kopalni Królowa Luiza uruchomionej
w 1791 r. sà te˝ miejscem całkiem współczesnych działaƒ.
Od połowy wrzeÊnia rusza Karbomania – festiwal łàczàcy ró˝ne formy artystyczne, m.in.: film, wystawy, widowiska plenerowe. Cz´Êç z nich odbywa si´ na terenie jedynego w kraju
Muzeum Górnictwa W´glowego, mieszczàcego si´ w reprezentacyjnym budynku przy ul. 3 Maja 19. Skansen jest jego filià
i składa si´ z dwóch cz´Êci. Prócz naziemnej mo˝na te˝ oglàdaç
podziemne pokłady.

PO CO TE G¢SIE PIÓRA? >> W Zabrzu b´dàcym kolebkà nowo˝ytnego górnictwa górnoÊlàskiego znajduje si´ kilka ciekawych industrialnych zabytków. Oprócz Skansenu
Górniczego „Królowa Luiza” i szybu Maciej z pocz. XX w.
na uwag´ zasługuje liczàca ponad 150 lat Zabytkowa Kopalnia
W´gla Kamiennego „Guido”. Ten szacowny zabytek nawet
w dni powszednie prze˝ywa obl´˝enie. Grupy schodzà regularnie i nie trzeba długo czekaç na zebranie si´ ch´tnych
na zjazd. Zwiedzanie rozpoczynamy 170 m pod ziemià. Cz´Êç
pierwsza to podró˝ przez histori´. Du˝e wra˝enie robi izba pami´ci ku czci ˝ołnierzy pracujàcych w kopalniach na najniebezpieczniejszych odcinkach i niemal za darmo. Poznamy te˝
symbolik´ górniczà. Zawsze mnie zastanawiało, dlaczego
do czapki górniczej b´dàcej cz´Êcià galowego munduru sà przyczepione pióra. Jak si´ okazuje, to dlatego, ˝e piór u˝ywano
do czyszczenia otworów, w których zakładano ładunki wybuchowe. Zresztà symulacj´ takiego wybuchu te˝ mo˝emy prze˝yç. Robi wra˝enie i dobrze, ˝e to tylko symulacja.

Skansen Górniczy „Królowa Luiza” / 'The Queen Louise' Historical Coal Mine

Zazawyczaj uznajemy za zabytki kilkusetletnie zamki, pałace
i koÊcioły. Młodsze budowle (mo˝e poza Amerykà Północnà)
nie znajdujà naszego uznania. Ale w dziedzinie technicznej
od czasów rewolucji przemysłowej czas biegnie inaczej. Wczorajsze nowinki jutro b´dà przestarzałe. Przedmioty codziennego u˝ytku, cieszàce naszych rodziców dziÊ znajdujà si´
w muzeach. Podobnie z wielkimi zakładami przemysłowymi,
których najwi´ksza koncentracja jest na Górnym Âlàsku.
Województwo Êlàskie zmienia si´ na naszych oczach, modernizuje. Cegł´ coraz cz´Êciej zast´pujà nowoczesne materiały – stal
i aluminium. Na szcz´Êcie stare urzàdzenia i fabryki, które przez
kilkadziesiàt lat dawały zatrudnienie wielu tysiàcom ludzi, nie
poszły na ˝yletki. A kiedy – tak jak w Skansenie Górniczym „Królowa Luiza” w Zabrzu – starym budynkom nada si´ nowy blask,
zamieniajà si´ w architektoniczne perełki.

PARA BUCH! >> Najwi´kszà naziemnà atrakcjà skansenu jest prawie stuletnie cacko. Dokładnie w 1915 r. w kopalni
zainstalowano przywiezionà z Dülmen maszyn´ parowà. Pan
Stanisław Kral, który opowiada nam o zabytku, z nostalgià
wspomina czasy, gdy pracowała 24 godziny na dob´, zapewniajàc nie tylko transport górników w gór´ i dół, ale przede
wszystkim wywóz w´gla. Imponujàce szeÊciometrowej Êredni-

When the weather all but discourages
from going out for a walk, it is
worthwhile to set off on The Industrial
Monuments Route of the Silesian
Voivodeship. The attractions to be found
there are utterly independent
of the weather's fancy. Some objects
are returned to their former glory
while other have never ceased
to operate at all. All of them offering
a delightful experience for both
sight and palate of the tourists.
As it is usually the case, we assume that only several centuries-old
castles, palaces and churches deserve to be called monument.
Younger structures (with the exception of the North America
perhaps) bear little of our respect. But in the domain of technology,
since the industrial revolution the time passes differently.
Yesterday's novelties are going to be obsolete tomorrow. Objects
of everyday use that gladdened our parents today have place only
in a museum. The same concerns the large industrial plants that
appear in greatest concentration in the Upper Silesia region.
Śląskie Voivodeship is changing in front of our very eyes,

SZTUKA NA POZIOMIE >> 150 m ni˝ej, na poziomie 320, znajdziemy m.in. scen´ teatralnà i muzycznà. Przedstawienia pod hasłem „Muzyka na Poziomie” i „Teatr
na Poziomie” odbywajà si´ w ka˝dà pierwszà niedziel´ i trzeci
piàtek miesiàca. W nadchodzàcym miesiàcu czeka nas wiele arZKWK Guido – wyst´py z cyklu „Muzyka na Poziomie”
The "Guido" Coal Mine – a performance from the 'Muzyka na Poziomie' music series
Zdj´cia: archiwum ÂOT/P. OleÊ, archiwum ÂOT, archiwum ZKWK Guido
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Maszyna parowa ze Skansenu Górniczego „Królowa Luiza”
A steam engine at 'The Queen Louise' Historical Coal Mine

modernizing. Bricks are more and more often replaced by modern
materials - steel and aluminium. Fortunately, the old machines and
factories, that have been the source of employment for many
thousands of people, are not simply scrapped. And when, as in the
case of ''The Queen Louise '' Historical Coal Mine', the old building
are given a little polish, they become true architectural gems.

STEAM IS CHURNING! >> The greatest ground-level
attraction of the historic mine is a masterpiece that is almost one
hundred years old. In 1915 a steam engine brought over from
Dulmen was installed. Stanisław Kral, who telling us the story of
the historic mine reminisces, with a bit of nostalgia, the days
when the machine operated 24-hours a day. Not only did it
provide transport for the miners but above all the removal of coal.
An impressive wheel, six meters in diameter, gives the impression
as if it could still work not only for the benefit of the tourists. The
renovated buildings of 'The Queen Louise' Historical Coal Mine
first opened in 1791 are also home to more contemporary
activities. Mid-September is the time of Karbomania's launch
– a festival combining different art forms: film, exhibitions, openair show. Some of them take place at Poland's only Coal Mining
Museum, located in a presentable building on 19, '3 Maja' Street,
Zabrze. The open-air museum is a branch of the museum and
consists of two parts. Besides the part located above the ground
also the underground levels are open for tourists.
WHY THE QUILL FEATHER? >> In Zabrze, the cradle
of modern Upper Silesian mining, there are some really
interesting industrial monuments. In addition to 'The Queen
Louise' Historical Coal Mine and a shaft dating back to the early
XXth century – Maciej, the 150-year-old Historic "Guido" Coal
Mine deserves our attention. This respectable monument,even
on weekdays,is under siege by tourists. Groups descend
regularly and it is not a long wait before enough people gather
willing to go down. The tour starts 170 meters below ground.
The first part is a journey through history. The room com-
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W zabytkowych wn´trzach piwo smakuje jeszcze lepiej
Beer tastes better in the historic interiors

W Tyskich Browarach Ksià˝´cych produkcja idzie pełnà parà od 1629 r. / Tyskie Brewery has continued a full blown production since 1629

tystycznych atrakcji. 16 paêdziernika w Hali Pomp wystàpi grupa Rafała Kmity z przedstawieniem „Aj waj, czyli historie z cynamonem”. 23 paêdziernika zabrzmi bolero i flamenco Magdy
Navarre promujàce jej płyt´ „Iman”. Ponadto na poziomie 320
sà organizowane konferencje i sympozja. Jednà z przyczyn popularnoÊci tego miejsca jest – poza dajàcà skupienie izolacjà
– trudnoÊç w opuszczeniu wykładów. Na gór´ prowadzi tylko
jedna droga: oryginalnà klatkà szybowà.

memorating the soldiers, who worked the mine's most dangerous
sections for virtually no pay, makes quite an impression. We will
also become familiar with the mining symbolism. I have always
wondered why feathers are attached to the miner's hat, part
of the ceremonial uniform. As it turns out, the feathers were used
to clean holes where explosives would be set. As a matter of fact,
we can experience a simulation of such an explosion. It is quite
a blast, luckily it is just a simulation.

nie jednego poziomu trwa prawie półtorej godziny, całoÊç trzy
godziny) obowiàzkowo nala˝y przepłukaç gardła, oczywiÊcie
na Szlaku Zabytków Techniki Województwa Âlàskiego. W przypadku Tyskich Browarów Ksià˝ecych słowo „zabytek” nie jest
najwłaÊciwsze. PrzyzwyczailiÊmy si´ bowiem traktowaç tak
miejsca stare i niespełniajàce pier wotnej funkcji. A w wiekowych wn´trzach Ksià˝´cych Browarów Tyskich produkcja idzie
pełnà parà od 1629 r. I to dosłownie, bo aby napiç si´ zimnego piwa, trzeba najpierw podstawowe składniki zagotowaç.
Procesowi produkcji chmielowego napoju mo˝emy si´ przyjrzeç z bliska, co w Polsce nale˝y do rzadkoÊci.
Browar w Tychach od momentu powstania istnieje w jednym
miejscu i nie jest tylko pamiàtkà dawnej ÊwietnoÊci. Ba, w jednym z budynków z poczàtku ubiegłego wieku, pod zabytkowymi miedzianymi kotłami warzelnymi jest ukryta nowoczesna
aparatura, w razie potrzeby gotowa spełniç zachcianki piwo-

of 320 meters, we find among other things a theatrical and
musical scene. 'Muzyka na poziomie' (Music on the level) and
'Teatr na poziomie' (Theater on the level) performances are given
every first Monday and third Friday of every month. The coming
month will be full of artistic attractions. On the 16th of October
in the Pumps Hall the Rafał Kmita's group will give an
performance – 'Aj waj, czyli historia z cynamonem'. On the 23rd
bolero and flamenco by Magda Navarre, promoting her latest
album 'Iman', will resound here. Moreover, conferences and
symposia are organized on this level. Features that have been
responsible for its popularity are isolation, which helps people
focus, and the fact that it is extremely difficult to skip any lectures.
There is only one way back up - the shaft cage.

FOR ADULTS ONLY >> After your shift (tour of one level
takes 90 minutes, both 3 hours) it is necessary to wash some beer

Zdj´cia: archiwum ÂOT/P. OleÊ, archiwum Tyskiego Browarium

DOZWOLONE OD LAT 18 >> Po szychcie (zwiedza- ART ON HI LEVEL >> A 150 meters below, at the depth

Zdj´cia: archiwum ÂOT/P. OleÊ
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down your throat, naturally on the Industrial Monuments Route of
the Silesian Voivodeship. In the instance of Tyskie Brewery the term
'monument' does it little justice. We are used to refer in this way to
old places that have long ceased to fulfill their original function. But
in the case of Tyskie Brewery, it has continued a full blown
production since 1629. To have a sip of cold beer it is necessary to
boil all the ingredients together first. The production process of the
hop beverage cab be closely observed, a rarity in Poland. The
brewery in Tychy has remained in the same place since its founding
and is more than just a reminder of its former glory. Inside one of
the buildings from the beginning of the past century, under the
historic copper boiling tanks modern equipment is hidden, which
stands ready to meet the beerlovers' whims.
The tour of the brewery due to the tasting that completes it is
available only to adults. For adult tourists, interested in the history
of Poland's brewing industry, awaits the Browarium, an interestingly
arranged museum with a 3D cinema and a pub. These have been
set up in the place of an old evangelical chapel built in 1902. The
owner of the brewery, prince Jan Henryk the XIth, Hochbert,
offered his workers a choice: I can build a temple in the city, but you
will have to sustain it yourselves or I will build it near your place of
work and will look to its upkeep myself. The decision prooved to be
a simple one, especially as the majority of workers lived on the
brewery's premises. The museum is very modern. Though
it doesn't lack old bottles, tankards, mats and caps. At the store
you can buy special jackets for keeping the latter. From a plasma
screen, prince Jan Henryk the XIth himself encourages the tourists
to take a tour of the brewery. Starting in October, it will be possible
to rent the pub in the Browarium as part of special event packages,
one of which will allow, with the help of a specialist, to discover the
full bouquet, taste and fragrance of beer.

szy. Zwiedzanie browaru ze wzgl´du na koƒczàcà je degustacj´ jest dozwolone od lat 18.
Na pełnoletnich turystów zainteresowanych historià piwowarstwa w Polsce czeka Browarium, czyli ciekawie zaaran˝owane
muzeum z kinem 3D i pubem. Urzàdzono je w dawnej kaplicy
ewangelickiej z 1902 r. WłaÊciciel browaru, ksià˝´ Jan Henryk XI Hochberg, dał pracownikom wybór: mog´ wybudowaç
Êwiàtyni´ w mieÊcie, ale wtedy utrzymujecie jà sami albo zbuduj´ jà w pobli˝u zakładu i b´dzie pod mojà opiekà. Decyzja była łatwa, zwłaszcza ˝e wi´kszoÊç pracowników mieszkała
na terenie browaru. Muzeum jest bardzo nowoczesne. Nie brak
tu oczywiÊcie starodawnych butelek, kufli, podstawek i kapsli.
W sklepiku mo˝na nabyç specjalne koszulki do przechowywania tych ostatnich. Z ekranu plazmowego do zwiedzania browaru zach´ca ksià˝´ Jan Henryk XI.
Od paêdziernika w Browarium b´dzie mo˝na wynajàç pub
i skorzystaç z ciekawych pakietów eventowych, np. sensorycznego, podczas którego specjalista pomaga odkryç pełen bukiet ONLY FROM ˚YWIEC >> Only 50 kilometers farther in
smaku i zapachu piwa.
Żywiec, the old archducal brewery, built in 1856, is located. The
historic buildings and pieces of equipment (old boiling tanks)
TYLKO Z ˚YWCA >> Zaledwie 50 km dalej, w ˚ywcu
W Browarze Arcyksià˝ecym w ˚ywcu wszystko jest zgodne z tradycjà
znajduje si´ dawny Browar Arcyksià˝´cy z 1856 r. z zachowaAt the Archducal ˚ywiec Brewery everything remains according to the tradition
nà zabytkowà zabudowà oraz elementami wyposa˝enia (dawne kotły warzelne). W najstarszej cz´Êci zakładu – wykutych
w skale piwnicach – urzàdzono Muzeum Browaru opowiadajàce o 150-letniej historii tego miejsca. Ciekawie przedstawiona ekspozycja zach´ca do sfotografowania si´ z XIX-wiecznym
karczmarzem, przyjrzenia si´ restauracjom z okresu mi´dzywojennego i siermi´˝nemu ˝yciu w dobie PRL-u. Du˝e wra˝enie
wywarł na mnie labirynt z fotografiami z tego okresu. Muzeum
nawiàzuje do najlepszych wzorców, takich jak: Heineken Experience z Amsterdamu czy Guinness z Dublina, i bez przesady
mo˝na uznaç je za jednà z najlepszych placówek w Polsce. Nic
dziwnego, ˝e rocznie przybywa tu ponad sto tysi´cy turystów.
Browar Arcyksià˝´cy powstał w miejscu, gdzie znajdowały si´
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Muzeum przybli˝a 150-letnià histori´ browaru w ˚ywcu
The museum presents the 150-year-long history of the ˚ywiec Brewery

surowce do produkcji piwa, tj. j´czmieƒ, chmiel, a przede
wszystkim êródła bardzo dobrej wody. W czasie okupacji
Niemcy przechrzcili browar na Beskiden Breuerei Saybusch.
O mały włos nie wysadzili go w powietrze. Na szcz´Êcie trzech
odwa˝nych: Franciszek Biegun, Feliks Cholewa i Paweł Sobel
rozbroiło ładunki. Ani wojna, ani Armia Czerwona nie zahamowały pracy browaru, który po wojnie został zmodernizowany. DziÊ jest najnowoczeÊniejszy w Polsce i szczyci si´ tym,
˝e produkuje piwo nieprzerwanie od poł. XIX w. Charakterystycznym łàcznikiem mi´dzy starà i nowà cz´Êcià browaru sà
rury przebiegajàce nad drogà do Zwardonia. Przeje˝d˝ajàc
t´dy warto zwróciç na nie uwag´. W sezonie w ciàgu sekundy nad głowami przepływa nawet 18 l piwa.

have survived. In the brewery's oldest part - its hewed from the
rock cellar - a Brewery Museum has been set up. It tells the 150year-long history of this place. An interestingly presented
exhibition encourages you to take a picture with the XIXth
century innkeeper, have a look at restaurants from the periods
between the world wars and the days of PRL (Polish People's
Republic). A labyrinth offering photographs from that era has had
a big impression on me. The museum refers to the best
standards, such as: Heineken Experience in Amsterdam or
Guiness in Dublin, without exaggeration it can be acknowledged
as one of the best such institutions in Poland. It comes as no
surprise that as many as 100 thousand tourists visit it yearly.
The Archducal Brewery was created in an area rich in ingredients
required for beer production – barley, hob and above all a source
of high quality drinking water. During occupation, the Germans
changed the name of the brewery to Beskiden Breuerei
Saybusch. They were also close to blowing it up. Luckily, three
brave men: Franciszek Biegun, Feliks Cholewa and Paweł Sobel
– disarmed the explosive charges. Neither the war nor the Red
Army managed to hold work at the brewery that was modernized
after the war. Today, it is the most modern in Poland and prides
itself on producing beer incessantly since the middle of the XIXth
century. A typical link between the old and the new part of the
brewery are the pipes running over the road to Zwardoń. Passing
through here it is worthwhile to pay attention to these pipes. In
high season, in a matter of a second 18 liters of beer flow
overhead through the pipes.

Szlak Zabytków Techniki Województwa Âlàskiego liczy ponad 30 obiektów zwiàzanych z tradycjà górniczà i hutniczà, energetykà, kolejnictwem,
łàcznoÊcià i przemysłem spo˝ywczym. Jest cz´Êcià European Route of Industrial Heritage (ERIH);
The Industrial Monuments Route of the Silesian Voivodeship is composed of over 30 facilities associated with the traditions of mining and metallurgy,
electricity generation, railways, communications, and the food industry. It is part of the European Route of Industrial Heritage (ERIH);
www.erih.net, www.zabytkitechniki.pl, www.gosilesia.pl
Skansen Górniczy „Królowa Luiza”, Zabrze
ul. WolnoÊci 410, zwiedzanie – codziennie
po uprzedniej rezerwacji, tel. (32) 370 11 27.
TuryÊci indywidualni – 22 zł bilet normalny,
18 zł – ulgowy, grupy zorganizowane:11 zł
(normalny), 9 zł (ulgowy), 50 zł przewodnik
do grupy do 25 osób.
www.luiza.zabrze.pl
Muzeum Górnictwa W´glowego,
Zabrze ul. 3 Maja 19; bilet – 6 zł;
www.muzeumgornictwa.pl
Kopalnia Guido, Zabrze ul. 3 Maja 93;
wst´p: na poziom 170 – 20 zł, na poziom
320 – 25 zł, na oba poziomy – 35 zł;
www.kopalniaguido.pl

Tyskie Browariurm: ul. Mikołowska 5,
zwiedzanie po uprzedniej rezerwacji
tel. (32) 327 8430, bilet –12/6 zł (z degustacjà
i upominkiem); www.tyskiebrowarium.pl
Muzeum Browaru ˚ywiec: ul. Browarna 88,
zwiedzanie browaru i muzeum – 21 zł
(z degustacjà); www.muzeumbrowaru.pl
"Królowa Luiza" open air museum in Zabrze
ul. WolnoÊci 410, opening hours – daily after
prior reservation – tel 32 370 11 27.
Individual tourists – 22 PLN full fare, 18 PLN
reduced, Organized groups – 11 PLN full fare,
9 PLN – reduced, 50 PLN for a guide
for a group of up to 25 people.
www.luiza.zabrze.pl

The Coal Mining Museum
ul. 3-go Maja 19; ticket – 6 PLN;
www.muzeumgornictwa.pl
The historic "Guido" Coal Mine in Zabrze
ul. 3 Maja 91A; Ticket for the 170m level
– 20 PLN, for the 320 m level – 25 PLN, or both
levels – 35 PLN. www.kopalniaguido.pl
Tyskie Browarium: ul. Mikołowska 5, prior
reservation required (tel. 32 327 8430),
ticket 12/6 PLN (includes tasting and a gift);
www.tyskiebrowarium.pl
˚ywiec Brewery Museum in ˚ywiec
ul. Browarna 88, tour if the brewery
and the museum – 21 PLN (includes tasting);
www.muzeumbrowaru.pl

Zdj´cia: archiwum Tyskiego Browarium
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Piotr ˚abowski

MUSHING IN BIESZCZADY

s

Sport zaprz´gowy łàczy
elementy turystyki i rekreacji.
AktywnoÊç fizyczna
w otoczeniu wspaniałych
krajobrazów oraz współpraca
z czworonogami sprawiajà,
˝e człowiek na nowo odkrywa
bliski zwiàzek z naturà.

Sleddog sport combines
elements of tourism and
recreation. Physical activity
undertaken in beautiful
landscape and cooperation
with four-legged friends
make people rediscover
their close ties with nature.

Kontakt z naturà, czynny wypoczynek, wspaniałe krajobrazy pokryte białym puchem, du˝o emocji oraz duch rywalizacji – to wszystko mo˝e zapewniç pewien sport. Jaki? Psie
zaprz´gi.

JAK TO SI¢ ZACZ¢ŁO >> W przeszłoÊci – na terenach
Alaski, Grenlandii lub Arktyki – kiedy nie było skuterów Ênie˝nych ani specjalnych samochodów, czworonogi były niezastàpionym Êrodkiem transportu ludzi oraz towarów. W roli
pociàgowych najlepiej spawdzały si´ takie rasy jak husky syberyjskie i malamuty, które odznaczały si´ wysokà odpornoÊcià
na niskià temperatur´. Psie zaprz´gi były nieodzownym elementem ekspedycji badawczych. Wiele razy ratowały te˝ ludzkie ˝ycie. Najsłynniejszy taki przypadek zdarzył si´ w 1925 r.
W ciàgu pi´ciu dni psy pokonały dystans 1080 km, przewo- Nature, active leisure, marvellous landscape covered with
˝àc szczepionk´ dla mieszkaƒców miasta Nome na Alasce, white fluff, a lot of emotions – one sport can guarantee you
która uchroniła ich od epidemii dyfterytu. Dla uczczenia tego all this. What is it? Mushing.
wydarzenia od 1973 r. odbywa si´ tu jeden z najtrudniejszych
wyÊcigów psich zaprz´gów – Iditarod Trail Sled Dog Race.
HOW IT ALL BEGAN >> In the past – in Alaska,
Greenland and Arctic – when neither snow scooters nor
DYSCYPLINY >> Sport zaprz´gowy narodził si´ na Ala- special cars existed, dogs were an irreplaceable means of
sce w 1907 r. Od tego czasu mocno ewoluował i obecnie transport of people and goods. The role of draught dogs was
składa si´ naƒ kilka dyscyplin. Najstarsza to psie zaprz´gi – co best fulfilled by Siberian Husky and Malamute dogs which

were characterized by high resilience to low temperatures.
Dog sleds were an inseparable element of research
expeditions. Many times they saved human lives. The most
famous case occurred in 1925. Dogs covered the distance
of 1080 km in five days carrying a vaccine for the inhabitants
of Nome in Alaska saving it from diphtheria epidemics. To
commemorate this event, one of the most difficult sleddog
races – the Iditarod Trail Sled Dog Race has been organized
there since 1973.

najmniej dwa czworonogi ciàgnà sanie, na których stoi
człowiek, zwany maszerem. Jego rola polega na kierowaniu
zaprz´giem. Mo˝e on tak˝e biec za zaprz´giem lub obok niego. Zawody odbywajà si´ zarówno na Êniegu, jak i w terenie
bezÊnie˝nym – wtedy zamiast saƒ sà stosowane specjalne
wózki. Inne dyscypliny: skijouring (zaprz´g tworzà narciarz
i jeden lub dwa psy przywiàzane doƒ za pomocà liny), pulka DISCIPLINES >> Mushing as a sport was born in Alaska
(rodzaj płaskich sanek, do których jest przypinany narciarz, cià- in 1907. It has evolved a lot since that time and currently it
gnà je od jednego do czterech psów), bikejouring (jeden lub is divided into several disciplines. The oldest is dog sleds –
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Klub Sportowy Psich Zaprz´gów Nome
Nome Sleddog Sport Club
35-324 Rzeszów, ul. Mazowiecka 96A
tel. 502 630 913
nome@nome.itl.pl, www.nome.itl.pl
Agencja turystyczna Bieszczady Adventure
Bieszczady Adventure Travel Agency
38-600 Lesko, ul. Rynek 1,
tel./faks 13 469 72 70
biuro@krainawilka.pl, www.krainawilka.pl

Internet:
Polski Zwiàzek Sportu Psich Zaprz´gów
Polish Mushing Association
www.mushing.pl
Zawody „W krainie wilka” Kager Cup
In Wolf’s Land Kager Cup Race
www.wkrainiewilka.eu
WyÊcigi Psich Zaprz´gów „Âladem niedêwiedzia”
Sleddog Race ‘Bear Trail’
www.husky.net.pl

błotna górska rzeka. Zawody trzeba było przeło˝yç, a potem
odwołaç. Mo˝e przyszłoroczna zima oka˝e si´ łaskawsza dla
organizatorów.

PO PRZYGOD¢ W BIESZCZADY >> Województwo
podkarpackie daje wr´cz nieograniczone mo˝liwoÊci wypoczynku zarówno latem, jak i zimà. Bieszczady to jeden
najch´tniej odwiedzanych regionów o ka˝dej porze roku, Beskid Niski zaÊ uchodzi za najdzikszà enklaw´ naszego kraju.
W Lesku działa agencja turystyczna, która organizuje w Bieszczadach imprezy na długo zapadajàce w pami´ci. Jednà z propozycji jest właÊnie przeja˝d˝ka saniami ciàgni´tymi przez psy
rasy malamut. To wspaniała okazja, by zimà na nowo odkryç
Bieszczady, a tak˝e całe Podkarpacie.
Emocje zaczynajà si´ ju˝ na starcie / Excitement sets in at the very starting line

Najtrudniejszy w Polsce wyÊcig psich zaprz´gów „W krainie wilka” / The most difficult in Poland sleddog race ‘In Wolf’s Land’

dwa czworonogi ciàgnà człowieka na rowerze, sà do niego at least two dogs pull a sleigh manned by the so called
przypi´te specjalnà linà amortyzujàcà), canicross (rowerzyst´ musher. His role is to lead the dog sled. He may also run
zast´puje biegacz).
behind or next to the sleigh. Competitions are held both on
snow and on dry land – than special carts are used instead
PSIE ZAPRZ¢GI NA PODKARPACIU >> W Rze- of sleigh. Other disciplines include: skijouring (one skier and
szowie od 1998 r. działa Klub Sportowy Psich Zaprz´gów – one or two dogs), pulka (flat sleighs with a skier pulled by
Nome. Alaskaƒskie miasto Nome w nazwie stowarzyszenia 1–4 dogs), bikejouring (1–2 dogs pull a man on a bike to
odzwierciedla, jak dalekà drog´ przebył ten sport, zanim dotarł which they are attached with a special amortising rope) and
do stolicy województwa podkarpackiego. Członkowie klubu canicross (a runner replaces the biker).
biorà udział w licznych zawodach sportów psich zaprz´gów
rozgrywanych w całej Polsce. Ich list´ mo˝na na bie˝àco Êle- SLEDDOGS IN SUBCARPATHIA >> The Nome
dziç na stronie internetowej Polskiego Zwiàzku Sportu Psich Sleddog Sport Club has been active in Rzeszów since 1998.
Zaprz´gów. Aby zostaç członkiem klubu, nale˝y wypełniç de- The Alaskan town of Nome used in the name of the
klaracj´ dost´pnà na stronie i przyjÊç na spotkanie.
association reflects the long way this sport had gone before
Od 2010 r. klub dołàczył do organizatorów najtrudniejszego it reached the main city of the Subcarpathian Province. The
w naszym kraju wyÊcigu psich zaprz´gów „W krainie wilka”. members of the club participate in numerous mushing
Tegoroczna, ósma ju˝ edycja odbyła si´ 12–14 lutego w Lu- competitions in Poland. A current list is published on the
towiskach. Trasa wyÊcigów podzielona była na cztery etapy, website of the Polish Mushing Association. To become a
w tym jeden nocny, a maszerzy i ich psy mieli do pokonania member of the club you need to fill the declaration available
120 km. W przyszłym roku jest planowana kolejna edycja online and come to a meeting.
bieszczadzkiego wyÊcigu.
In 2010 the Club joined the group of the organizers of the
Szcz´Êcia nie mieli za to organizatorzy innej imprezy z udzia- most difficult in Poland sleddog race ‘In Wolf’s Land’. This
łem psich zaprz´gów „Âladem niedêwiedzia” w Przysłupiu. year’s – eighth– edition took place on February 12–14 in
W 2009 r. figle płatała im kapryÊna pogoda – jeden cieplej- Lutowiska. The route was divided into four sections,
szy dzieƒ i misternie uło˝ony Ênieg na trasie spłynàł niczym including one covered at night. Mushers and their dogs had

Skitouring w Bieszczadach / Skitouring in Beskids

to complete 120 km. The next edition of the race in
Bieszczady is planned for next year. Unfortunately, the
organizers of another sleddog event – ‘Bear Trail’ in
Przysłupie didn’t have luck. In 2009 they were conquered by
the changing weather – one warmer day and the
meticulously arranged snow melted on the route leaving a
mud river. The competition had to be postponed and later
cancelled. Perhaps next year’s winter will be more favourable
for the organizers.
Zdj´cia: archiwum Urz´du Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego
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TO BIESZCZADY FOR AN ADVENTURE >>
Subcarpathian Province offers limitless possibilities for
leisure both in summer and winter. Bieszczady Mountains
are among the most preferred regions at every time of the
year and Lower Beskids are considered the wildest enclave
in our country.
A travel agency in Lesko organizes long remembered events
in Bieszczady. One of them is a ride in a sleddog pulled by
Malamute dogs. It is a wonderful opportunity to rediscover
Bieszczady and the entire Subcarpathian region in winter.
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Paweł Wroƒski

s

WINTER IN CZECH

W Sudetach, Beskidach, w pasmach Szumawa i Rudawy
działa blisko 50 niewielkich oÊrodków narciarskich.
Sà te˝ niezb´dne urzàdzenia dla snowboardzistów.
A po zejÊciu ze stoku wyÊmienite piwo,
którego nie trzeba zachwalaç.

Rzut oka na mapę wystarczy, by dostrzec główne zagłębia zimowe
Czech. Większość z nich jest rozrzucona nieopodal naszych granic:
w morawskiej części Beskidów i Jawornikach oraz (i tam jest największe zagęszczenie) w Sudetach: pod Pradziadem (Jesioníki,
czeskie Jeséníky), w Górach Orlickich, w masywie Śnieżnika, Karkonoszach i Górach Izerskich. Kilka ośrodków znajduje się w położonych na granicy z Niemcami mniej u nas popularnych pasmach
Szumawa i Rudawy W centralnej części kraju jest jeszcze kilka
ośrodków na Wysoczyźnie.
Wszystkie stacje narciarskie w Czechach oferują świetnie
przygotowane trasy zjazdowe. Nasi sąsiedzi mają lepiej niż u nas
skonsolidowaną infrastrukturę. Spójne kompleksy dostępne zazwyczaj z jednym karnetem, oplata sieć punktów usługowych – wypożyczalni, ser wisów, lokali gastronomicznych.

A quick glance at the map is enough to notice the major
centers of winter resorts in the Czech Republic. Most of them
lie near our borders: in the Moravian part of Beskids, Jaworniki
and (to the greatest extent) in Sudety: at the foot of Pradziad
(Jeséníky), in Orlické Mountains, in Śnieżnik massif, Giant
Mountains (Krkonoše) and Izera Mountains. Some resorts are
located in the mountain ranges that are less popular in Poland
– Šumava and Rudawy. A few more can be found in the central
part of the country – Wysoczyźna.
All Czech ski stations offer well-prepared downhill courses.
Our neighbors have better consolidated infrastructure.
Compact complexes, usually accessed using a single pass,
are entwined by a net of facilities – ski rentals and services,
restaurants.

In the Sudety and Beskidy Mountains,
in the Sumava and Rudawa
there are almost 50 small skiing resorts
with all the necessary equipment
for snowboarders. Once off the hillside,
there is tasty beer that need
not to be recommended.
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NIE TYLKO ZJAZDÓWKI >> Ponadto w Czechach znacznie
bardziej niż u nas są popularne inne rodzaje narciarstwa: touring,
a przede wszystkim narciarstwo biegowe. W efekcie nawet wzdłuż
niewielkich kompleksów wyciągów i tras zjazdowych są poprowadzone trasy do biegania lub spacerowania na nar tach. Ciekawym przykładem takiego rozwiązania są rejony Pecu pod Śnieżką i uzdrowisko
Jańskie Łaźnie. Wyciągi w Pecu tworzą huśtawkę, z której widać królową Karkonoszy Śnieżkę. Na niezbyt odległy szczyt Czarnej Góry,
z uzdrowiska kursuje kolejka gondolowa. Oba rejony oraz mniejsze
kompleksy, takie jak: Malá i Velká Úpa i Černý Důl, łączą dobrze
oznakowane ścieżki dla miłośników nart biegowych. Oczywiście mogą z nich także korzystać narciarze wyposażeni w nar ty tourowe. Rozsiane po okolicznych grzbietach schroniska (boudy) kuszą
wędrowców ciepłymi wnętrzami i niewyszukanym tradycyjnym menu, w którym królują gorące zupy, smażone sery, piwo, wino oraz
grzany miód (horká medovina).

touring). The Czech Republic's largest folk museum in the
picturesque Rožnov pod Radhoštěm is a fitting place to be your
trip's final destination. There in an old inn is a restaurant, offering
traditional regional cuisine, that has earned our heartily
recommendation. Skiing trips can be combined with discovering
Šumava (scenic resorts are situated on the neighboring peaks:
Špičák i Pancíř), Krušne hory (with the intimate Bublava resort)
and Vysočiny in the western part of Moravia.

SNOWBOARD AND JUMPING >> Snowboard fans
grow in number every year, especially among the young
generation of Poles. In the well prepared snowparks they
combine snowboarding stunts with listening to music and later
continue their revelry at clubs and discos. The Czech offer about
a dozen of snowparks, typically located in skiing complexes.
Topping the chart is the Billabong Snow park Svatý Petr situated
in the largest winter sports resort – Špindlerův Mlýn in The Giant
Mountains. Snowmobile rentals, kennels offering dog sleds and
paragliding schools complement the strictly skiing offer at the
biggest stations. Harrachov is the number one destination for ski
jumping fans. Here lies the ski flying hill closest to our borders,
on which Adam Małysz has triumphed on numerous occasions.

Na narciarzy czeka 55 oÊrodków / 55 resorts just waiting for skiers

NOT ONLY DOWNHILL >> Moreover, unlike in Poland,
other types of skiing are more popular in the Czech Republic:

TOUROWE WYCIECZKI >> Każdemu, kto zasmakował zimo- touring, and above all cross-country skiing. As a result, even along
wych wycieczek na nar tach tourowych, nie trzeba rekomendować
wypadów w Karkonosze. Do najbardziej emocjonujących należą zjazd
ze Śnieżki wzdłuż zabytkowej kolejki, zwanej Lanová dráha Sněžka
(kursuje z Pecu na najwyższy szczyt Karkonoszy), oraz wycieczki
głównym grzbietem granicznych gór. Miłośnikom touringu dużo frajdy dostarczą wyprawy w Jesioniki, gdzie wznosi się Pradziad
(1492 m n.p.m.), najwyższy szczyt na Morawach. Nie mniej uroku
mają zalesione Jaworniki i Beskidy, nad którymi piętrzy się Lysá hora (1324 m n.p.m.).
W Beskidach perłą pierwszej wielkości jest niewielki ośrodek Pustevstevnyny dostępny z w Rožnovie pod Radhoštěm. Stare budynki w szwajcarskim stylu wzniesione na przełomie XIX i XX w.
rozpościerają się na północnych stokach Radhošta (1129 m n.p.m.).
Nazwa góry nawiązuje do słowiańskiego boga Radhošta (Radegasta). Ponoć jego gontyna przed wiekami wznosiła się w tym rejonie.
Masyw Radhošta znakomicie nadaje się na niezbyt trudne wycieczki narciarskie (zarówno na nar tach biegowych, jak i tourowych). Narciarskie wyprawy można z powodzeniem kończyć w malowniczym
i największym w Czechach skansenie w Rožnov pod Radhoštěm.
Tam w starej gospodzie działa ze wszech miar godna polecenia restauracja ser wująca tradycyjne dania regionalne. Wycieczki narciarskie można połączyć z odkrywaniem Szumawy (malownicze ośrodki
znajdują się na sąsiadujących ze sobą szczytach Špičák i Pancíř),
Rudaw (z kameralnym kuror tem Bublava) oraz Wysoczyzny – wyżyny zajmującej zachodnią część Moraw.

SNOWBOARD I SKOKI >> Fanów snowboardu przybywa
z roku na rok, szczególnie wśród młodej generacji Polaków. W dobrze przygotowanych snowparkach łączą ewolucje na deskach ze
słuchaniem muzyki, a wieczorem kontynuują zabawę w klubach
i na dyskotekach. Czesi oferują kilkanaście snowparków, z reguły zlo-

small ski lift complexes, trails for running or strolling on skis have
been established. An interesting instance of such a solution are
the regions of Pec pod Snžkou and Janské Lázné resort. Pec ski
lifts are like a seesaw, from which one can view Sněžka, the
Queen of The Giant Mountains (Krkonoše). There is a gondola
lift running between the resort and the top of nearby Černa hora.
Both regions, as well as some minor complexes such as: Malá
and Velká Úpa and Černý Důl, offer marked trails for crosscountry skiing fans. Naturally, these may also be used by skiers
equipped with touring skis. Mountain hostels (boudy) scattered
across surrounding ridges tempt the travellers with their warm
interiors and homely traditional menus, dominated by hot soups,
fried cheeses, beer, wine and mulled mead (horká medovina).

TOURING TRIPS >> For someone who has taken a fancy
to winter trips on touring skis, outings in Giant Mountains require
no extra recommendation. Among the most exciting are: skiing
downhill Sněžka along a historical cable car called Lanová dráha
Snežka (running from Pec to the highest peak of The Giant
Mountains), and treks down the border mountains' main ridge.
Trips to Jeseniky, with Moravia's highest peak Praděd (492 m
a.m.s.l.), will bring much enjoyment to touring fans. No less
charming are the forested Javorníky, towered over by Lysá hora
(1324 m a.m.s.l.). Prime attraction of The Beskid Mountains
is the little Pustelny resort accessible via Frenštát pod
Radhoštém. Old Swiss-style buildings, erected at the torn of the
XiXth and XXth centuries, lie on the northern slopes of Radhošta
(1129 m a.m.s.l.). Its name derives from the name of a Slavic god
Radhošt (Radegast). Supposedly, a temple devoted to him had
stood in this region in the ages past. Radhošt massif is an ideal
place for low-difficulty ski outings (both cross-country and

IN SEARCH OF SNOW >> Poles who inhabit the southern

Zdj´cia: archiwum CzechTourist, aleksey ipatov, Alexander Rochau – fotolia.com
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regions of Poland find Czech resorts a good weekend alternative
at times when on our side of the border the disappointingly warm
weather had melted away the snow. Czech stations despite being
Paralotniarstwo mo˝na uprawiaç tak˝e zimà / Paragliding can also be fun in winter
located further south are sheltered in mountain valleys and so
the snow remains there longer. The crowds coming here
kalizowanych w kompleksach narciarskich. Na czele rankingów at weekends. The number of willing skiers always exceeds the
znajduje się Billabong Snowpark Svatý Petr usytuowany w najbar- number of courses. Špindlerův Mlýn offers 25 kilometers
dziej znanym ośrodku spor tów zimowych – Szpindlerowym Młynie of downhill courses. 85 kilometers of well prepared tracks are
waiting for the cross-country skiers.
w Karkonoszach.
W największych stacjach uzupełnieniem stricte narciarskiej ofer ty
www.CzechTourism.com
są liczne wypożyczalnie skuterów śnieżnych, psiarnie z zaprzęgami
i szkółki paralotniarskie. Dla kibiców narciarskich skoków celem nuNa jednej desce – najlepiej w snowparku / On a single board – best in a snowpark
mer 1 jest Harrachov. Działa tu najbliższa naszych granic mamucia
skocznia, na której wielkrotnie triumfował nasz mistrz Adam Małysz.

W POSZUKIWANIU ÂNIEGU >> Do czeskich kuror tów
na weekendy chętnie przyjeżdżają mieszkańcy południowej Polski.
Niektórzy korzystają z nich z doskoku, gdy po naszej stronie gór zawodzi aura i topi się śnieg. Stacje czeskie, choć usytuowane dalej
na południe, są ukryte w górskich dolinach i śnieg utrzymuje się tam
dłużej. W weekendy panuje tu jednak tłok. Chętnych do jeżdżenia
jest zawsze więcej niż tras. Najbardziej rozległy ośrodek narciarski
Špindlerův Mlýn oferuje 25 km tras zjazdowych. Na biegaczy czeka natomiast 85 km przygotowanych torów.
www.CzechTourism.com
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On the left of the mountain pasture, wild horses
nibble at grass. In front of us, a LAZ truck,
with the grace of an elephant, attempts to bypass
bumps, it created the previous
day. On the right, shepherds call their flock.
And around us infinite verdure.

Piotr ˚abowski
IN GREEN UKRAINE

Na połoninie po lewej dzikie konie skubià traw´.
Przed nami gruzawik próbuje z gracjà słonia ominàç
wertepy, które sam stworzył poprzedniego dnia.
Po prawej pasterze przywołujà stado owiec
do porzàdku. A dokoła bezkresna zieleƒ…

Fot.: A. Ràczkowski
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Dzikie konie na grzbiecie Âwidowca / Wild horses of Svidovec ridge

Jezioro Brebenieskuł na tle Czarnohory / Brebenieskul Lake and Charnohora massif

Ci´˝kie plecaki dodajà nam skrzydeł / Heavy backpacks give us wings

Ruiny schroniska na przeł´czy pod Popem Iwanem / Ruins of a shelter near Pope Ivan

– Szanowni podró˝ni, uprzejmie informujemy, ˝e autobus
do doliny przez Iwano-Frankowsk i Kałusz w dniu dzisiejszym
zostaje odwołany – spokojny damski głos zabrzmiał z głoÊników dworca PKS Stadion w Warszawie. „˚yczymy przyjemnej
podró˝y, zapomniała dodaç!” – krzyknàł ktoÊ z oddali.

Dear travellers, we kindly inform that the bus to the Valley
through Ivano-Frankovsk and Kalush has been cancelled – a
calm female voice said through the speakers at Warsaw Stadium
Bus Station. ‘We wish you a pleasant journey, she forgot to add’
someone shouted.

PLAN B >> Zakupione wczeÊniej bilety do Kałusza stały si´
bezwartoÊciowymi Êwistkami papieru. Organizatorzy wyjazdu
– dwoje przewodników ze Studenckiego Koła Przewodników
Beskidzkich w Warszawie – w ciàgu kilku minut wymyÊlajà plan
awaryjny. Najpierw: nocny pociàg do PrzemyÊla, potem bus
do Medyki. Za granicà ukraiƒskà szukamy marszrutki jadàcej
do miejscowoÊci Ust Czorna poło˝onej u podnó˝a Âwidowca,
pokrytego połoninami pasma górskiego w Ukrainie Zachodniej.
Mimo niespodziwanej zmiany planów podró˝y i ci´˝kich plecaków – wypełnionych głównie jedzeniem majàcym starczyç
na pierwsze trzy dni w´drówki – ˝wawo kierujemy si´ na Dworzec Wschodni. Podró˝ do PrzemyÊla przebiega bez zakłóceƒ.
W Medyce wynajmujemy busa i jedziemy na Ukrain´. Za oknami powoli przesuwajà si´ kolorowe drewniane chaty i pot´˝ne
ceglane cerkwie ze lÊniàcymi baniami.
Główny grzbiet Âwidowca oddala si´ od nas o dwa dni w´drówki. Wszystko za sprawà drogi dojazdowej do Ust Czorna,
która istniała, ale jak si´ okazało – tylko na mapie. Naszym najbli˝szym celem staje si´ Połonina Krasna.
Nast´pnego dnia nabieramy wody z ukrytego w g´stym lesie
jaru niedaleko przeł´czy Prislop i wyruszamy na grzbiet połoniny Krasnej. Na szczycie czeka na nas swoista atrakcja turystyczna – kilka rur pozostawionych przez budowniczych biegnàcego
nieopodal rurociàgu. Ten niezwykły widok sprawia, ˝e zarówno my, jak i napotkani na górze Czesi wyciàgamy aparaty, by
zrobiç pamiàtkowe zdj´cia. Tego dnia czeka na nas jeszcze jedna niespodzianka – spotkanie oko w oko z na wpół dzikimi koƒmi. Kiedy si´ zorientowaliÊmy, ˝e zwierz´ta biegnà prosto
na nas, stan´liÊmy blisko siebie, tworzàc zbità ludzkà mas´.
Dopiero ona przekonała konie, ˝e nie warto nas tratowaç.

B PLAN >> The earlier purchased tickets to Kalush thus
turned into worthless pieces of paper. The organizers of the trip
– two guides from the Beskids Student Guide Club in Warsaw
came up with an emergency plan in a few minutes. First: a night
bus to Przemyśl, then a bus to Medyka. On the other side of the
Ukrainian border we will look for a ride to Ust Chorna located at
the foot of Svidovec Mountain covered with pastures of the
Western Ukraine range. Despite the unexpected change of plans
and heavy backpacks – filled mainly with food for the first three
days – we briskly walk to the Warsaw East Station. The journey
to Przemyśl is smooth. We rent a bus in Medyka and cross the
border. Colourful wooden cottages and mighty Orthodox
churches with glossy domes slowly move behind the windows.
The main ridge of Svidovec is now two days of hiking away from
us. And all because of the road to Ust Chorna existed only on a
map. Our immediate target is the Red Meadow.
The next day we take water from a ravine hidden in thick forest
near Prislop Pass and we head towards to the crest of the Alm.
A “tourist attraction” is waiting for us at the top – several pipes left
behind by the constructors of the nearby pipeline. This unusual
view prompts us and some Czechs met on the top to take out our
cameras and take souvenir photos. On the same day there is
another surprise waiting for us – a face to face meeting with half
wild horses. When we realized the animals were running straight
at us, we formed a packed mass. It convinced the horses, it wasn’t
worth to tread us down.

GŁÓWNY GRZBIET >> ZejÊcie do Ust Czornej okazuje si´
przekleƒstwem dla naszych kolan, poniewa˝ droga nie doÊç, ˝e
jest stroma, to jeszcze Êliska po nocnych burzach. W wiosce zrobimy zakupy – te wspólne (chleb, mi´so, czekolady), i te prywatne – tu prym wiodà kwas chlebowy oraz czekoladowe batony.
Boczny grzbiet Âwidowca jest bardzo rozje˝d˝ony. Oprócz motocykli i ci´˝arówek typu Liaz z przyczepà (nazywanych potocznie gruzawikami) na grzbiecie stoi tak˝e łada przypominajàca
fiata 125p. Jak wjechała na gór´ – pozostanie tajemnicà.
Na noc zatrzymujemy si´ na pi´knej kempingowej polanie.
Nast´pnego dnia znów mo˝emy podziwiaç oszałamiajàce widoki, jakie roztaczajà si´ z grzbietu Âwidowca. Ciàgnàca si´
po horyzont zieleƒ falujàcych traw, białe stada pasàcych si´
owiec i przemykajàce w oddali dzikie konie. Podobne krajobrazy odnajdziemy w Bieszczadach, sà one jednak zaledwie namiastkà tego, co oferuje ukraiƒska strona Karpat. Noc sp´dzamy
w dolinie Dragobrat, w tzw. turbazie, czyli kompleksie zupełnie
niepasujàcych do siebie pensjonatów i domów wczasowych.
Gdzie tylko... zakwaterowaliÊmy si´ w pokojach, nagle gaÊnie
Êwiatło. Brak pràdu oznacza tymczasowà Êmierç dla bojlera,
a dla nas brak ciepłej wody.

individual purchases – mainly bread leaven and chocolate bars.
The slope of Svidovec is very often driven through. Apart from
motorcycles and LAZ trucks with trailers (called gruzavik) there
is also a Lada car. How it made it to the top will remain a mystery.
We stay for the night at a beautiful camping site.
On the next day we can admire the beautiful views from Svidovec
ridge again. Green grass stretching to the horizon, white flocks of
sheep and wild horses. Similar landscapes can be seen in the
Bieszczady Mountains, but they are only a harbinger of what the
Ukrainian part of the Carpathians has to offer. We spend the
night in the so called turbaz a compound of ill-fitted guesthouses.
As soon as we enter our rooms, the lights go off. Power shortage
means a temporary death for the boiler and no warm water for us.

MAIN RIDGE >> The way down to Ust Chorna turns out
to be a curse for our knees – it is not only steep but also wet. We
shop in the village – for all of us (bread, meat, chocolate) and

Zdj´cia: A. Ràczkowski (4)
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GRUZAWIK, JAKI JEST… >> Gruzawik zwozi nas
z turbazy do miejscowoÊci Jasinia, szczycàcej si´ jednym z najcenniejszych w regionie zabytków architektury drewnianej
– cerkwià pw. Wniebowstàpienia w stylu huculskim. Po obiedzie na miejscu zbiórki ustawia si´ gruzawik z demobilu. Zabudowana przyczepa pozwala na obserwacje Êwiata tylko przez
trzy malutkie okienka, z których zaledwie jedno si´ otwiera. Podró˝ koƒczymy w wiosce Łopuszanka, bo z powodu silnych
opadów droga osun´ła si´ do rzeki. I to w trzech miejscach.
Kolejnego dnia docieramy na przeł´cz Kakaradza, która oddziela pot´˝ny masyw Pietrosa (2020 m n.p.m.) od grzbietu wskazujàcego drog´ na Howerl´ (2061 m n.p.m.). Ser owczy
(bundz), kupiony u miejscowych pasterzy, szybko regeneruje siły i zwi´ksza motywacj´ do dalszej w´drówki. Kierujàc si´ ˝ół-

GRUZAVIK, AS IT IS >> A gruzavik takes us from the
turbaz to Jasinia, a village famous for a priceless wooden
architecture heritage site – the Ascension Orthodox Church in
Hucul style. After lunch, an ex-military gruzavik picks us up from
the meeting spot. The covered trailer has only three tiny windows
(and only one opens). We end our trip in Łopuszanka village
because the road slipped due to heavy rainfall.
On the next day we reach the Kakaradza Pass, separated by the
huge Pietros massif (2020 m a.s.l.) from the ridge leading to
Howerla (2061 m a.s.l.). Sheep milk cheese (bundz) purchased
from a shepherd rejuvenates us and boosts our motivation.
Following the yellow trail to Howerla we reach a small hut called
the eco-point of the Carpathian Biosphere Reserve. You can buy
staple articles here: vodka, beer and cigarettes. But we decide to
buy only entrance tickets.
BEFORE THE SUNRISE >> We reach the highest
summit of Charnohora at sunrise. The views will remain in my
memory for long. At cloudless weather, a sea of mountains can
be seen on each side. No wonder that before the war, this area
(belonging to the 2nd Republic of Poland) was very popular
among Poles. The border posts from 1920 marking the border
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Drewniany krzy˝ na przeł´czy Prislop / Wooden cross on Prislop Pass

Przerwana droga we wsi Łopuszanka / Ruptured road in Łopuszanka village

tym szlakiem na Howerl´, docieramy do drewnianej chatki,
dumnie nazwanej ekopunktem Karpackiego Rezerwatu Biosfery. Mo˝na tu kupiç podstawowe artykuły: wódk´, piwo i papierosy. My decydujemy si´ na bilety wst´pu do rezerwatu.

between Poland and Czechoslovakia have survived in good
condition. We put our tents up at the Pope Ivan Pass (2028 m a.s.l.).
The following day starts before sunrise again. Our target is the
Pope Ivan with monumental ruins of Polish metrological
observatory operating in 1938–39. Before WWII it was the
highest inhabited point in the country. After that, we quickly pack
and go down to Dzembronia village and in one of the bars,
savouring watermelons, we wait for a bus which will take us to
Krasynk.
On the following day we take a bus to Kalush where we have an
hour to get rid of the hryvnias. The bus from the Valley, cancelled
on the first day, now arrives sharp on time.
Our good impressions from Ukraine were not spoilt even by the
4 hour wait on the border in Rawa Ruska-Hrebenna. We waited
until our passports were thoroughly checked, we sang and
danced to guitar music. Thus we protected ourselves from the
mosquitoes which magically vanished on the Polish side.

ZANIM WSTANIE SŁO¡CE >> Najwy˝szy szczyt Czarnohory zdobywamy o wschodzie słoƒca. Widoki takie jak tutaj
na długo pozostajà w pami´ci. Przy bezchmurnej pogodzie
z ka˝dej strony widaç morze gór. Na północnym zachodzie
rozpoÊcierajà si´ Gorgany z migoczàcà w oddali najwy˝szà
Sywulà (1836 m n.p.m.). Wi´ksze wra˝enie robià jednak na nas
dostojne zielone szczyty głównego grzbietu Czarnohory. Nic
dziwnego, ˝e przed wojnà tereny te (nale˝ały do II Rzeczpospolitej) cieszyły si´ ogromnà popularnoÊcià wÊród naszych rodaków. Do dziÊ w dobrym stanie zachowały si´ słupki z 1920 r.
wyznaczajàce granic´ mi´dzy Polskà a Czechosłowacjà. Namioty rozbijamy na przeł´czy pod Popem Iwanem (2028 m n.p.m.)
tu˝ obok ruin polskiego schroniska AZS.
Nast´pny dzieƒ znów zaczàł si´ przed wschodem słoƒca. Naszym celem jest wspomniany Pop Iwan, na którym wznoszà si´
monumentalne ruiny polskiego obserwatorium meteorologicznego działajàcego w latach 1938–1939. Przed wojnà był to najwy˝ej poło˝ony zamieszkany punkt w granicach naszego kraju.
Po powrocie ze szlaku szybko si´ pakujemy i schodzimy w dół
do wioski Dzembronia. Tu w jednym z barów, zajadajàc si´ arbuzem, czekamy na busa, który wiezie nas do miejscowoÊci
Krasnyk na nocleg.
Nast´pnego dnia udajemy si´ do Kałusza, gdzie mamy tylko
godzin´ na pozbycie si´ zalegajàcych hrywien. Autobus z doliny, który nie pojawił si´ pierwszego dnia w Warszawie, tym razem punktualnie podjechał na stanowisko.
Dobrych wra˝eƒ z pobytu na Ukrainie nie popsuł nawet czterogodzinny postój na granicy w Rawie Ruskiej-Hrebennem. Czekajàc, a˝ celnicy sprawdzà dokładnie nasze paszporty,
taƒczyliÊmy i ÊpiewaliÊmy przy akompaniamencie gitary. W ten
sposób broniliÊmy si´ przed komarami, których, o dziwo,
po polskiej stronie ju˝ nie było.

Dojazd: autobusem (do Iwano-Frankowska i Kałusza z Warszawy
i dalej marszrutkà), samochodem
Wiza: nie jest wymagana
Waluta: hrywna;1 UAH – ok. 0,40 PLN; 1 PLN – ok. 2,5 UAH
Mapa: Czarnohora, mapa turystyczno-nazewnicza 1:60000;
W. Krukar, M. Troll; Ruthenus; Krosno 2010 r.
Warto wiedzieç: Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Warszawie
w ramach Akcji „Lato” organizuje wyjazdy
na Ukrain´; www.skpb.waw.pl
Przykładowe ceny: małe piwo
Kijów
– 4 UAH, czekolada Milka – ok. 10 UAH.
Getting there: by bus (to Ivano-Frankovsk
and Kalush from Warsaw and trucks),
by car; Visa: not required
Currency: hryvnia;1 UAH – 0.40 PLN; 1 PLN – 2.5 UAH
Map: Charnohora, tourist map 1:60000; W. Krukar, M. Troll; Ruthenus;
Krosno 2010. Worth knowing: the Beskids Student Guide Club
in Warsaw organizes trips to Ukraine within the ‘Summer’ Action;
www.skpb.waw.pl.
Prices: small beer – about 4 UAH, Milka chocolate bar – 10 UAH.

Zdj´cia: A. Ràczkowski, Joanna Stachowiak
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Witold Muchowski
przewodnik Klubu Podró˝y „Horyzonty”
BIRD WANDERERS

Mewa srebrzysta, w Polsce l´gowa i zimujàca; gatunek bardzo ekspansywny / European Herring Gull, hatches and winters in Poland; a very expansive species

s

Zdj´cia: P. Fabijaƒski

Najbarwniejsze i najliczniejsze làdowe
kr´gowce nie mogà usiedziç na miejscu.
Jesienià odbywajà długie w´drówki
w poszukiwaniu odpowiedniego domu
na zim´. To dobra pora na obserwacje
najbardziej kosmopolitycznych
mieszkaƒców Ziemi.

Koƒczà si´ wakacje, czas urlopów, podró˝y,
wypoczynku... Kiedy wi´kszoÊç ludzi chowa
do szaf walizki, do dalekiej w´drówki szykujà
si´ miliony ptaków z półkuli północnej. Zmieniajàca si´ aura (coraz krótsze dni, coraz bardziej pochmurne niebo) wywołuje u ptaków
instynktowny niepokój migracyjny. Po okresie
l´gowym zaczynajà przygotowania do dalekiej w´drówki. Gromadzà si´ w wielkich stadach, intensywnie ˝erujà, po czym etapami
podà˝ajà ku zimowiskom.
Rodzime gatunki znikajà na długie miesiàce
za południowym horyzontem. Z północy nadlatujà ptaki, których nie zobaczymy latem.
Siewki złote, ró˝ne biegusy, kuliki mniejsze
spotyka si´ wyłàcznie podczas przelotów, inne pozostajà na zim´ (jemiołuszki, myszołowy
włochate, morskie kaczki tj.: markaczka,
edredon, lodówka). Wiele gatunków leci tzw.
szerokim frontem, ale sà i takie, które podà˝ajà konkretnymi szlakami. Do najruchliwszych
dróg podczas jesiennych przelotów nale˝à doliny du˝ych rzek i pasy przybrze˝ne.
Zdj´cia: R. Karpiƒska
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Holidays, the time of vacation, travels and rest is
almost over… When the majority of people put
away their suitcases and tourist equipment,
millions of birds from the northern hemisphere are
getting ready for a long journey. The changing
weather (shorter and shorter days and
increasingly clouded sky) provokes an instinctive
‘migration anxiety’ in birds. After the hatching
season, they start preparations for a long-distance
flight. They gather in large flocks, feed intensely
and head in groups to their winter locations.
Native species disappear for long months over
the southern horizon. Northern birds, which
cannot be seen here in summer, come to
Poland. Eurasian Golden Plovers, Calidrids,
Whimbrels can be encountered only passing
through, others stay here for winter (Bohemian
Waxwing, Rough-legged Buzzard, sea ducks
i.e.: Common Eider, Long-tailed Duck, Common
Scoter). Numerous species fly in the so called
broad front, but there are also those that follow
certain paths. The busiest routes during birds’
autumn passage are the valleys of large rivers
and coastal strips.

NA SKRZY˚OWANIU DRÓG >>
Na Wyspie Sobieszewskiej w ujÊciu Wisły spo- ON A CROSSROAD >> Trails running
tykajà si´ szlaki biegnàce dolinà Wisły i wy- through the Vistula River Valley and the Baltic
brze˝em Bałtyku. W zachodniej cz´Êci wyspy Sea coast cross on the Sobieszewska Island in

The most colourful
and numerable
land vertebrate
cannot stand
still. In autumn,
they make long
journeys in the
search of a proper
dwelling for winter.
This is a good time
to watch the most
cosmopolitan
residents on Earth.

Brodziec piskliwy / Common Sandpiper
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Gàgoł zakłada gniazdo w dziupli / Common Goldeneye is building a nest in a hollow

Lodówka mieszka w tundrze, u nas sp´dza zim´
Long-tailed Ducks live in tundra and spends only winter in Poland

kowych – od najmniejszych sieweczek i biegusów po wielkie Charadriiformes – from the smallest Little Ringed Plovers and
mewy. Mieszkaƒcy Północy podczas w´drówek sà mniej pło- Calidrid to gigantic Seagulls. The inhabitants of the North are less
chliwi i pozwalajà si´ oglàdaç z bliska.
skittish during their passage and can be watched in a close up.

NA MIERZEI WIÂLANEJ >> Obserwator uzbrojony
w mocnà lornetk´ lub lunet´ z łatwoÊcià zapuÊci ˝urawia daleko w morze. Kierujàc si´ dobrà prognozà pogody, mo˝na zaplanowaç cały dzieƒ obser wacji. Oprócz cierpliwoÊci amator
seawatchingu (obserwacji ptaków na morzu) powinien si´ zaopatrzyç w ciepłe ubranie, prowiant i przenoÊne krzesełko.
Sprzyjajàce wiatry spychajà ku wybrze˝u wiele interesujàcych
i rzadkich gatunków. Na stanowisku obserwacyjnym „Drapolicz” na Mierzei WiÊlanej naliczono w ciàgu 10 godzin ok. 130
tysi´cy przelatujàcych ptaków. Udane obserwacje trafiajà na fora internetowe i goràce linie tropicieli rzadkich gatunków.

Jesienne przeloty g´si zbo˝owej i białoczelnej / Autumn passages of Bean and Greater White-fronted Goose

utworzono rezerwat „Ptasi Raj”. Na wodach jeziora o tej samej
nazwie znajdujà schronienie wielotysi´czne koncentracje kaczek, łab´dzi, traczy, perkozów. Z kolei na wschodnim skraju
wyspy, nad brzegiem Wisły-Przekopu, utworzono rezer wat
„Mewia Łacha”, w którym jesienià i zimà spotkamy foki szare.
Z kolei wody głównego ujÊcia królowej polskich rzek sà ostojà licznych nurog´si (gatunek tracza), gàgoły (niewielka kaczka), tysiàcy lodówek (kaczka o długim ogonie gnie˝d˝àca si´
w tundrze).

the Vistula River Estuary. ‘Bird Paradise’ reserve has been
established in the western part of the island. Flocks of thousands of
ducks, swans, mergansers and grebe find refuge on the lake there.
Vistula River in its delta, ‘Seagull Sandbank’ reserve was created,
where in autumn and winter we will encounter grey seal. The rivers
of the ‘Queen of Polish Rivers’ are a refuge for many Common
Merganser, Common Goldeneye (small duck) and thousands
of Long-tailed Duck (colourful duck nesting in the tundra).

IN BALTIC WATERS >> Duck species which come to
scoter, common eider. The latter pass the winter on our coasts in
flocks of even one hundred thousand. Such copious presence of
several bird species passing winters here prompted the
establishment of Natura 2000 zones on the waters of Baltic Sea.
In winter, almost 50,000 Long-tailed ducks have been observed
on the vast shallows of the Baltic Sea called the Słupsk
Sandbank. The most, over one million, of the colourful ducks
winters on the coastal waters between Świnoujście and
Władysławowo. There are almost twice as many black velvet and
common scoters. The maritime refuges are easily accessed by
cutters from Hel, Władysławowo, Kołobrzeg and Ustka. We have
the opportunity to see some species only during the cruise, few
kilometres from the shore. Although the conditions might be
tough, the ‘trophies’ make up for patience.
In autumn and winter birds visit also coastal beaches in large
numbers. Most often we can meet there the representatives of

Zdj´cia: Cezary Pióro, P. Fabijaƒski

NA WODACH BAŁTYKU >> Na pełnym morzu ˝erujà Poland from far north, feed in the open sea: velvet scoter, common
gatunki kaczek, które przybyły do nas z dalekiej Północy: uhle,
markaczki, edredony. Te ostatnie zimujà u naszych wybrze˝y
nawet w stutysi´cznych koncentracjach. Tak liczna obecnoÊç kilku zimujàcych gatunków zdecydowała o utworzeniu na wodach Bałtyku trzech obszarów Natura 2000.
Zimà na rozległym wypłyceniu Bałtyku, zwanym Ławicà Słupskà, doliczono si´ prawie 50 tysi´cy lodówek. Przeszło milion,
barwnych kaczek zimuje na przybrze˝nych wodach od ÂwinoujÊcia po Władysławowo. Czarnych, aksamitnych markaczek
i uhli jest tu prawie drugie tyle. Do morskich ostoi łatwo mo˝na dotrzeç kutrem z Helu, Władysławowa, Kołobrzegu oraz Ustki. Niektóre gatunki mamy szans´ zobaczyç wyłàcznie podczas
rejsu, kilka kilometrów od brzegu. I choç warunki obserwacji
bywajà bardzo ci´˝kie, to „trofea” wynagradzajà cierpliwoÊç.
Jesienià i zimà ptaki odwiedzajà licznie tak˝e nadmorskie pla˝e. Najcz´Êciej spotkaç tam mo˝na przedstawicieli rz´du siew-

VISTULA SPIT >> A bird watcher armed in strong
binoculars or telescope can easily peak far into the sea. Basing on
a good weather forecast, you can plan the entire day of bird
watching. In addition to patience, an amateur of seawatching
(observing birds on sea waters) should have warm clothes, food
and a movable chair. Favourable winds push many interesting and
rare species towards the coast. About 130,000 passing birds were
noted during 10 hours at the ‘Drapolicz’ station in the Vistula Spit.
Successful episodes of bird watching are immediately mentioned
on online forums and ‘hot lines’ of rare species trackers.

WARTA ESTUARY >> The Warta River Estuary National
U UJÂCIA WARTY>> Popularnym miejscem jesiennych Park is a popular place for large autumn groupings of geese and

Zdj´cia: P. Fabijaƒski
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zlotów wielkich stad g´si i ˝urawi jest Park Narodowy „UjÊcie
Warty”. Ten podmokły teren wydzielony dla ochrony ostoi ptaków wodnych i błotnych został mocno przekształcony przez
człowieka. Zmeliorowane łàki i obszary zalewowe rzek Warty
i Postomi dajà jesienià schronienie dziesiàtkom tysi´cy g´si zbo˝owych i białoczelnych oraz tysiàcom ˝urawi. Emblematem najmłodszego i chyba najbardziej ornitologicznego z polskich
parków narodowych jest g´Ê zbo˝owa w locie. Porannemu wylotowi g´si z noclegowisk na ˝erowiska towarzyszy huk tysi´cy skrzydeł. Cz´Êç ptaków zatrzymuje si´ tu na zim´.
Jesienià mo˝na zasiàÊç niemal w dowolnym miejscu z lornetkà
i podr´cznikiem do identyfikacji i Êledziç przebieg fenomenu
ptasich migracji. SpoÊród 10 tysi´cy gatunków prawie dwa tysiàce podejmuje dalekie w´drówki. Oprócz tych, które uciekajà od nas do ciepłych krajów, mo˝na zaobser wowaç gatunki
przelotne oraz tzw. zalatujàce, czyli pojawiajàce si´ w Polsce
wyjàtkowo. Do tych ostatnich nale˝à m.in.: pelikany, ibisy, s´py,
a nawet mewa karaibska, sieweczka mongolska oraz słowik
syberyjski.

crane flocks. This wetland was delimitated to protect the
mainstays of water and mud birds but it has been significantly
modified by man. In autumn, meliorated meadows and
floodplains of Vistula and Postomia rivers give shelter to tens of
thousands of Bean and Greater White-fronted Geese, as well as
thousands of Cranes. The emblem of the youngest and probably
the most ornithological of Polish national parks is a flying Bean
Goose. The rumble of thousands of wings accompanies the
morning flight of the geese from the place where they spend the
night to their feeding grounds. Some birds stay here for winter.
In autumn, you can sit in almost any place with a pair of binoculars
and a manual to indentify bird species and track the phenomenon
of bird migrations. From 10,000 species almost 2,000
undertake long journeys. Apart from those which run away from
Poland to warmer countries, you can observe passing species
and the so called irregular species which appear in Poland only
extraordinarily: Pelicans, Threskiornithidae, vulture and even
Caribbean Seagull, Lesser Sand Plover and Rufous-tailed
Robins.
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Mariusz Adamik

Nikon EDG 10x42
Lornetka z systemem dachowym
– zwarta, ergonomiczna,
odporna na uderzenia i działanie
czynników atmosferycznych.
Roof prism telescope – compact,
offering good ergonomics,
resistant to shock
and weather conditions.

WHAT TO WATCH THE BIRDS WITH

Birdwatching to pasja, która wymaga
wiedzy, cierpliwoÊci i przede wszystkim
odpowiedniego sprz´tu optycznego.

Pełny zestaw do digiscopingu,
czyli kompaktowy aparat Nikon
D700 podłàczony specjalnymi
adapterami do lunety Fieldscope 85.
A complete digiscoping set,
a Nikon D700 compact camera
connected to a Fieldscope 85
telescope via special adapters.

Bird watching is a passion
that requires knowledge, patience
and the right optical equipment.

With the coming of autumn birgwatching lovers set out to
observe the birds that pay Poland only a passing visit.
Numerous internet forums and websites run by hobbyists are
an especially valuable source of information on places where
these birds appear in large numbers.
Before we set off on our way to see some rare species,
observed the day before by other enthusiasts such as
ourselves, it would be wise to provide oneself with optical
equipment. If properly selected, it allows for the observed
object's magnification and thus to notice more of its finer
details.

LORNETKA >> Najpopularniejszym przyrzàdem do obser- BINOCULARS >> The most popular piece of equipment

Zdj´cia: arch. Nikon

Kiedy nadchodzi jesieƒ, amatorzy birdwatchingu wyruszajà
w teren, by obserwowaç ptaki goszczàce w Polsce tylko przelotem. èródłem informacji o miejscach, w których ptaki zjawiajà si´ szczególnienie licznie, sà fora (forum.przyroda.org) i strony
internetowe prowadzone przez hobbystów (www.birdwatching.pl, www.otop.org.pl, www.clanga.com).
Zanim jednak wyruszymy w drog´, by zobaczyç rzadki gatunek, który poprzedniego dnia zaobserwowali tacy sami jak my
zapaleƒcy, nale˝y zaopatrzyç si´ w sprz´t optyczny. Odpowiednio dobrany umo˝liwia powi´kszenie obserwowanego obiektu
i tym samym dostrze˝enie wi´kszej liczby szczegółów.

Zdj´cia: P. Fabijaƒski
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wacji ptaków jest lornetka. Najlepiej sprawdzajà si´ modele
oznaczone symbolami 10x42, czyli o 10-krotnym powi´kszeniu i Êrednicy obiektywu 42 mm. Ptasiarze u˝ywajà głównie lornetek o dachowym systemie uło˝enia pryzmatów. W tej
konstrukcji obiektyw, pryzmaty i okular sà ustawione w jednej
linii. Taki układ daje bardziej zwartà budow´ i odpornoÊç
na uderzenia. Lornetki dachowe odznaczajà si´ niewielkimi rozmiarami i dobrà ergonomià. Wygodnie i pewnie le˝à w dłoniach, co jest nieodzowne podczas długich obser wacji np.
gniazdujàcych ptaków.

used for bird watching are the binoculars. Models bearing
symbols '10x42' offer ten times magnification and lenses of
42 mm in diameter. Bird lovers mainly use the roof prism
binoculars. In this configuration the lens, prisms and the
ocular lens are aligned in one line resulting in a compact build
and shock resistance. Roof binoculars are characterized by
their small size and good ergonomics. They can be held
securely as they fit well in your hand, a fact that is
indispensable during long observation, as is often the case
while watching nesting birds.
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UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
„Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”.
Projekt dofinansowany ze Êrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007–2013.

W Polsce zi´ba zwyczajna jest gatunkiem l´gowym/ In Poland, chaffinch has been just a breeding species

LUNETA >> Lornetka jest dobra do podglàdania ptaków TELESCOPE >> Binoculars are good for observing birds at
znajdujàcych si´ w niewielkiej odległoÊci – zwykle od kilkudziesi´ciu do stu metrów. JeÊli jednak chcemy przyglàdaç si´
zwierz´tom na stawie, jeziorze lub nad morzem, wówczas powinniÊmy si´ zaopatrzyç w lunet´, która słu˝y do obserwacji
jednoocznej i powi´ksza obraz kilka razy bardziej ni˝ lornetka.
Tego typu sprz´t powinien byç zamontowany na statywie.
Przy powi´kszeniu 60 razy przez lunet´ zobaczymy dokładnie
wi´ksze ptaki z odległoÊci nawet jednego kilometra. Luneta
w połàczeniu z kompaktowymi aparatami cyfrowymi idealnie
nadaje si´ do robienia zdj´ç ptakom. Wystarczy przyło˝yç aparat do okularu lunety. Mo˝na w ten sposób robiç dobrej jakoÊci zdj´cia ptakom, które sà poza zasi´giem typowych
teleobiektywów podłàczonych do lustrzanek cyfrowych.

small distances – usually between several dozen to 100
meters. But if we want to watch birds on a pond, lake or out on
the sea, we should equip ourselves with a telescope, which
allows for a monocular observation and offers magnification
a few times better than the binoculars. Equipment of this type
should be mounted on a tripod. Using a telescope with sixty
times magnification we should be able to see the larger birds
clearly even at a distance of 1 kilometer. A telescope
connected to a compact digital camera is ideal for taking
pictures of birds. It is enough to put the camera to the ocular
lens of the telescope. In this manner you could make good
quality pictures of birds that otherwise remain out of range of
standard telephoto lenses attached to digital reflex cameras.

SPOSÓB NA ZDJ¢CIA >> Digiscoping, bo tak nazywa A WAY TO TAKE PHOTOGRAPHS >> Digiscoping,
si´ ta technika, zrewolucjonizował birdwatching. Z mo˝liwoÊci,
jakie oferuje połàczenie aparatu cyfrowego z lunetà, coraz cz´Êciej korzystajà te˝ amatorzy fotografii przyrodniczej.
Do digiscopingu nadaje si´ wi´kszoÊç lunet marki Nikon. Ich
obiektywy majà Êrednic´ w przedziale 50–80 mm. Do obserwacji z wykorzystaniem lunet sà przeznaczone wymienne okulary
umo˝liwiajàce uzyskanie kilku ró˝nych powi´kszeƒ od 16x
do 75x. Wygodnym rozwiàzaniem sà okulary typu zoom, które pozwalajà na płynnà zmian´ powi´kszenia, np. w zakresie 20x–60x.

as the technique is called, has revolutionized bird watching.
Natural photography fans more and more often take
advantage of the opportunities offered by connecting
a camera to a telescope.
Most Nikon telescopes are suitable for digiscoping. They offer
lenses with diameter in the 50–80 mm range. Designed to be
used alongside these telescopes are removable ocular lenses that
allow for the use of lenses with varying, 16x to 75x, magnification.
A comfortable solution are zoom ocular lenses as they allow for
a smooth change of magnification in the 20x–60x range.

Zdj´cia: Tomasz Kubis – Fotolia.com
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W KRAINIE EGO

IN THE LAND OF EGO

WrzeÊniowe słoƒce dla wielu jest wspomnieniem letnich, upalnych dni. Choç o jego dawnym cieple i blasku przypominajà
tylko fotografie, zach´ca do krótkich wypadów na łono natury.
Zanim wyruszymy w podró˝, warto si´ zastanowiç nad
wyborem miejsca wypoczynku i atrakcji, które chcemy zobaczyç.
Przy planowaniu niezapomnianych wypraw nieodzowny b´dzie
„Wirtualny przewodnik po Krainie EGO” (www.egoturystyka.pl).
Wielu ju˝ si´ o tym przekonało, inni zrobià to teraz.
O magicznej krainie EGO (Ełk – Gołdap – Olecko) nie sposób
zapomnieç. Fascynuje wyjàtkowym bogactwem niezwykłych
zakàtków, do których si´ wraca jak do wspomnieƒ z dawnych
lat. Warto odwiedziç te okolice jesienià, kiedy krajobraz mieni
si´ feerià barw i zapachów. Niezwykle malownicze widoki,
których autorkà jest szczodra natura, przyciàgnà wzrok najbardziej wybrednych turystów. A ciàgnàce si´ a˝ po horyzont lasy
zach´cajà do wypraw pieszych, rowerowych i konnych. PoÊród
dzikiej przyrody odnajdziemy wiele cennych pamiàtek przeszłoÊci. Kraina EGO to doskonałe miejsce do zwiedzania i wypoczynku na łonie natury.

For many people September sun brings flashbacks of hot
summer days. Although only photos remind about the sun’s
recent heat and brightness, it encourages to take short outdoor
expeditions. Before we set off, it is worth to think over the
choice of the place and attractions we want to see. An
inevitable element of planning the unforgettable trips is the
‘EGO Country Virtual Guide’ (www.egoturystyka.pl). Some have
already used it, some soon will.
It is impossible to ignore the magic country of EGO
(Ełk–Gołdap–Olecko). It fascinates with exceptional abundance
of extraordinary nooks to which one returns as to memories
from the past. It is worth to visit this region in autumn, when
the landscape glitters with a feerie of colours and scents.
Outstandingly picturesque views, created by the generous
nature lure the most demanding tourists. The forests stretching
to the horizon encourage to take hiking, bicycling and horseback riding trips. In wild nature, we will find many precious
keepsakes from the past. The country of EGO is an excellent
place for leisure and rest in nature.

Starostwo Powiatowe w Ełku
ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk
tel. 87 621 83 34, faks: 87/621 83 39
www.powiat.elk.pl, promocja@powiat.elk.pl
Projekt "egoturystyka.pl-produkt turystyczny Krainy EGO" dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej Turystyka, działanie 2.2
promocja województwa i jego oferty turystycznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013. Publikacja dofinansowana
ze Êrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.
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Artykuł zrealizowany w ramach projektu:
„Dom Warmiƒski – Integracja ró˝nych narodowoÊci na terenie
Warmii”współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2 – „Turystyka”.
Działanie 2.2 – „Promocja województwa i jego oferty turystycznej”.
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Piotr ˚abowski

Frombork – Wzgórze Katedralne / Cathedral Hill

ka Łyna prowadzi do Lidzbarku Warmiƒskiego, gdzie wznosi si´ jeden z najcenniejszych
gotyckich zamków w Polsce. Zamek Biskupów Warmiƒskich wyró˝nia si´ trzema naro˝nymi wie˝yczkami i kru˝gankami na
dziedziƒcu.
Nie mniej interesujàca jest pobliska Orneta,
urocze, wielokulturowe miasteczko. Obok XIV-wiecznego koÊcioła katolickiego ozdobionego gotyckimi malowidłami wznoszà si´
dwie cerkwie (prawosławna i grekokatolicka) oraz dawna synagoga. Na rynku orneckim od kilkuset lat czuwa imponujàcy ratusz
miejski, w którego wie˝y znajduje si´ najstarszy na Warmii dzwon z 1384 r.

TALES FROM WARMIA

Strzeliste wie˝e gotyckich katedr,
majestatyczne koÊcioły i zamki
krzy˝ackie od wieków budzà podziw.
JeÊli dodamy do tego barwne imprezy
oraz rozległe lasy i jeziora, otrzymamy
ciekawà ofert´ wypoczynku.

The soaring towers of Gothic
cathedrals and Teutonic castles have
been admired since time immemorial.
If we add to that interesting events,
vast woodlands and lakes it will make
an interesting holiday destination.

Poło˝ona na północnych rubie˝ach kraju Warmia jest cz´sto mylona z Mazurami, choç – w przeciwieƒstwie do nich – ma du˝o bogatszà histori´, na spotkanie z którà najlepiej wyruszyç
podczas wakacji.

Located at the northern frontiers of Poland Warmia is
often mistaken for Masuria, although it has a much
richer history that might be best acquainted with during
summer holidays.

NA TROPIE GOTYKU >> Podró˝ rozpoczynamy od
Olsztyna, w którym mieszkał Mikołaj Kopernik. Astronom siedzi
na ceglanej ławeczce przed zamkiem Kapituły Warmiƒskiej
i wspomina kilka lat ˝ycia, jakie sp´dził w jednym ze skrzydeł
budowli. O zwiàzkach miasta z astronomià przypominajà planetarium (drugie co do wielkoÊci w Polsce), a w nim niezwykłe
seanse astronomiczne, oraz XIX-wieczne obserwatorium w wie˝y ciÊnieƒ. Pobliskie Dobre Miasto zachwyca ogromnà gotyckà
kolegiatà (wi´kszà mo˝e si´ poszczyciç tylko Frombork). Budowla wraz z zabudowaniami przypomina zamek i skrywa cennà
rzeêb´ z pocz. XVI w. przedstawiajàcà Trójc´ Âwi´tà. Kr´ta rze-

GOTHIC >> We start our trip in Olsztyn where
Nicolaus Copernicus lived. The astronomer sits on a
brick bench in front of the Warmia Chapter Castle and
recalls the years he spent in one of the wings of the
building. The city’s connection with astrology is clearly
visible in both a planetarium (the second largest in
Poland) and a 19th century observatory in the water
tower. Nearby Dobre Miasto has a huge ravishing Gothic
collegiate church (only Frombork boasts a bigger one).
The main and auxiliary buildings seem like a castle and
are the seat of the valuable early 16th century statue of

Ratusz na rynku w Ornecie / The town hall

the Holy Trinity. The meandering
Łyna river flows to Lidzbark
Warmiński. One of the most valuable Gothic castles in Poland is
situated here. The Castle of the
Warmia Bishops is characterized
by three corner towers and yard
galleries. Not less interesting is
nearby Orneta – a charming, multicultural town, where side to side
stand a 14th-century catholic
church with Gothic pain-tings, two
Orthodox churches (one of them
Greek Orthodox) and former synagogue. On the Orneta market
place, there is an impressive town
ÂLADAMI KOPERNIKA >> Nast´p- hall with the oldest bell (1384) in
nym przystankiem na trasie warmiƒskich the Warmia region.
miast jest Braniewo. Ju˝ z daleka widaç górujàcà nad nim XIV-wiecznà bazylik´ pw. FOLLOWING KOPERNICUS’
Êw. Katarzyny. W mieÊcie rozpoczyna bieg TRAIL >> Braniewo is the next
kolej nadzalewowa. Znacznà cz´Êç trasy po- stop. Seen from afar is the 14th St.
ciàgi pokonujà przy brzegu Zalewu WiÊla- Catharine Basilicas towering the
nego, mo˝na nimi dojechaç do Fromborka. city. The city is the starting point
Jego wizytówkà jest Wzgórze Katedralne. for the Vistual Lagoon railway line.
Na naturalnym wzniesieniu stojà: gotycka The majority of the route runs
katedra Wniebowzi´cia NMP i Êw. Andrze- along the shoreline of the lagoon
ja, pałac biskupi (obecnie mieÊci si´ tu Mu- and it gets to Frombork. The city is
zeum Mikołaja Kopernika) oraz domy known for its Cathedral Hill. The
kanoników. Najpi´kniejszy widok na miasto natural land elevation is the home
roztacza si´ z wie˝y Radziejowskiej, w pod- of the Assumption of the Blessed
ziemiach której działa planetarium.
Virgin Mary and St. Andrew Gothic
Z Fromborka mo˝na popłynàç statkiem Cathedral, bishops castle (at predo poło˝onej po drugiej stronie Zalewu Wi- sent home to Nicolaus CoperÊlanego Krynicy Morskiej i kontynuowaç nicus Museum) and canons’
wakacyjnà przygod´ na północy Polski.
homes.
Zdj´cia: D. Olendzka (4)
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Braniewo – bazylika Êw. Katarzyny / St. Catharine Basilicas

Kiedy warto tu byç / The best time to come:
W tym roku na Warmii odbywa si´ wiele ciekawych
imprez; na uwag´ zasługujà / This year, there are
many interesting events in Warmia, among them:
43. Mi´dzynarodowy Festiwal Muzyki
Organowej we Fromborku: VI –VIII,
w ka˝dà niedziel´ o godz. 14
III Warmiƒski Kiermasz Tradycji,
Dialogu i Zabawy w Bałdach: VII
Spotkania Warmiƒskie w Gietrzwałdzie i Worytach: VII
Watra – Spotkania Pogranicza
w Gł´bocku i Braniewie: 20–22 VIII
Âwi´to Uro˝aju – do˝ynki w Pieni´˝nie: 28 VIII
Muzyka Czterech Kultur – Polska,
BiałoruÊ, Ukraina, Niemcy: wrzesieƒ
Do˝ynki wojewódzkie w Lidzbarku
Warmiƒskim: 19 IX
Konferencja popularnonaukowa „Kraƒce Europy”
w Braniewie: 1–30 X
V Spotkanie „Kol´dy Czterech Kultur”
w Braniewie: 13–22 XII
IV „Kulinarne Âwiàteczne Spotkania
Warmiƒskie” w Braniewie: 13–22 XII
“43rd International Organ Music Festival”
in Frombork: June-August, each Sunday at 2 pm
3rd Warmia Tradition, Dialog and Play Fair in Bałdy: June
Warmia Meetings in Gietrzwałd i Woryty: July
“Fire – Borderland Meetings” in Gł´bock
and Braniewo: 20–22 August
“Music of Four Cultures” – Poland, Belarus,
Ukraine, Germany: September
“Harvest Festival” in Pieni´˝no: 28 August
Provincial Harvest Festival in Lidzbark Warmiƒski:
19 September
Popular Science Conference “Ends of Europe”
in Braniewo: 1–30 October
4th Meeting “Christmas Carols of Four Cultures”
in Braniewo: 13–22 December
4th Culinary Warmia Christmas Meetings
in Braniewo: 13–22 December

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
„Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”.
Projekt dofinansowany ze Êrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007–2013.
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Stop otyłoÊci
Ciàgły poÊpiech i nawał obowiàzków sprawiajà, ˝e nie mamy czasu
na posiłek. Zamiast wyjÊç na lunch, zabijamy głód słodyczami i pełnymi pustych kalorii przekàskami. Potem, gdy stres ju˝ opada, zjadamy
w domu obfità kolacj´. To pierwszy krok do otyłoÊci, która w naszych
czasach jest powa˝nà chorobà. Nadwaga z reguły pociàga za sobà inne dolegliwoÊci, m.in.: cukrzyc´, nadciÊnienie, zwyrodnienia stawów
i bóle kr´gosłupa. Najwy˝sza pora powiedzieç stop otyłoÊci i oddaç si´
pod opiek´ lekarzy z hotelu Miłomłyn Zdrój Medical Spa & Vitality. Ten
unikalny kompleks malowniczo poło˝ony wÊród sosnowych mazurskich lasów promuje zdrowy styl ˝ycia. Specjalizuje si´ we wczasach
odchudzajàcych oraz zabiegach wspomagajàcych utrat´ zb´dnych kilogramów. Trzy starannie przygotowane programy dietetyczne:
oczyszczanie, odchudzanie, metabolizm pomagajà ka˝demu odnaleêç
własnà drog´ do szczupłej i zdrowej sylwetki.
Wczasy odchudzajàce rozpoczynajà si´ od badaƒ laboratoryjnych i specjalistycznych (echo serca, ekg). Ka˝dy program składa si´ z: diety (owocowo–warzywnej, niskokalorycznej lub przyspieszajàcej metabolizm),
zaj´ç ruchowych (gimnastyka, aqua aerobic, fitness, nordic walking)
i zabiegów (magnetostymulacja z masa˝em automatycznym, łó˝ko Hydroter). CałoÊç uzupełniajà wykłady na temat zdrowego stylu ˝ycia.
W przypadku niewielkiej nadwagi najlepszym rozwiàzaniem sà wczasy dietetyczne „Odchudzanie – Oczyszczanie – Witalizacja” z dietà i planem aktywnoÊci ruchowej.
Na www.milomlynzdroj.pl znajdà Paƒstwo informacje o promocjach,
bogatà oferte wczasów, kuracji i pobytów rodzinnych.

Hotel Miłomłyn Zdrój Medical Spa & Vitality
14-140 Mi∏om∏yn, ul. Ostródzka 2 B
tel. (89) 642 33 00, faks (89) 647 34 44
e-mail: recepcja@milomlynzdroj.pl
www.milomlynzdroj.pl

Hotel Miłomłyn Zdrój – Medical SPA&Vitality le˝y przy trasie E7.
Z Warszawy jedzie si´ ok. 3 godz., z Trójmiasta ok. 1,5 godz.).

90-97 Maso:Swiat
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Agnieszka Franke

Many people taking their first strides on skis
do not even think about going abroad. Because it’s too far,
too expensive, too high and too steep… It’s high time to
change your convictions and dare to go to the Alps where
skiing beginnings are much easier.

MASO CORTO FOR STARTERS

Wiele osób stawiajàcych pierwsze kroki na nartach
nawet nie myÊli o wyjeêdzie za granic´. Bo daleko,
bo drogo, bo wysokie góry i strome trasy.... Najwy˝szy
czas, by zmieniç przekonania i odwa˝yç si´ na wypad
w Alpy, gdzie narciarskie poczàtki sà du˝o łatwiejsze.

Na północy Włoch, wÊród niebosi´˝nych alpejskich szczytów
u stóp lodowca Hochjoch le˝y urocza miejscowoÊç Maso
Corto ulubione miejsce wypoczynku naszych rodaków. Polscy
narciarze przybywajà tu tłumnie nie tylko na odbywajàce
si´ co roku w czerwcu Polskie Dni, ale tak˝e podczas sezonu
zimowego.
Atrakcyjnà ofertà wypoczynku kuszi ich trzygwiazdkowa Top
Residence Kurz wznoszàca si´ w bezpoÊrednim sàsiedztwie tras
narciarskich i wyciàgów (samochód zostaje na parkingu). O dobre samopoczucie goÊci dba polska obsługa. Po dniu sp´dzonym na nartach siły najlepiej zregenerowaç w centrum wellness
znajdujàcym si´ na terenie rezydencji.
Dyskoteka K2 (czynna codziennie) oraz muzyka live w oÊrodku
apres-ski (dwa razy w tygodniu) zaspokojà oczekiwania nawet
najwybredniejszych turystów. W Top***Residence Kurz znajduje si´ równie˝ centrum Testowe Blizzard z wypo˝yczalnià sprz´-

In northern Italy, among soaring Alpine peaks at the foot
of Hochjoch glacier, there is a quaint town Maso Corto
– the favourite leisure spot of our fellow countrymen.
Polish skiers come here in crowds, not only for the
annual Polish Days taking place in June, but also during
the winter season.
Top***Residence Kurz located in the direct vicinity of
skiing routes and lifts (your car has to stay in the parking
lot) lures them with attractive offers. Polish staff takes
care of the guest’s good moods. After a day spent on
skiing it is best to restore your strength in CentrWm
Wellness located on the premises. The K2 club (open
daily) and live music performed twice a week in the
resort should meet the expectations of the most
demanding tourists. At Top***Residence Kurz there is
also a Blizzard Test Centre with skiing and snowboard

tu narciarskiego i snowboardowego oraz serwis. Dzieci poni- equipment rental and repair. Children under 10 rent
˝ej dziesiàtego roku ˝ycia mogà za darmo wypo˝yczyç sprz´t skiing equipment for free.
narciarski w komplecie.
PARADISE FOR CHILDREN >> The youngest
RAJ DLA DZIECI >> Najmłodsi narciarze znajdujà si´ skiers are under the care of qualified instructors from
pod opiekà wykwalifikowanych instruktorów z polskiej Szkoły the Polish Maso Corto Skiing School which bets on
Narciarskiej Maso Corto, która stawia na profesjonalizm i wy- professionalism and high quality of service. Trainings are
sokà jakoÊç usług. Szkolenia sà prowadzone w małych, maksy- carried out in small groups (max. 7 children) owing to
malnie siedmioosobowych grupach, dzi´ki czemu uczestnicy which the participants make quick progress. Skiing and
w krótkim czasie robià szybkie post´py. Nauka jazdy na nartach snowboarding lessons take place on the slope by the
i snowboardzie odbywa si´ na stoku przy rezydencji. Rucho- residence. The 21-metre movable belt facilitates the
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miejsce

Top***Residence Kurz
www.masocorto.it
e-mail: info@topresidencekurz.it
tel. 0039 0473 66 22 20

Szkoła Narciarska Maso Corto
Maso Corto Skiing School
www.szkolanarciarska-masocorto.com.pl
info@szkolanarciarska-masocorto.com.pl

Test Center
Ski Rent Maso Corto
www.skirent-masocorto.com
info@skirent-masocorto.com

Na narty do Maso Corto zaprasza Sepp Platzgummer – dyrektor Top***Residence Kurz, Szkoły Narciarskiej Maso Corto
oraz centrum testowego Blizzard, oraz jego Team
“Come skiing to Maso Corto” – Sepp Platzgummer, Director of Top***Residence Kurz, Maso Corto Skiing School and Blizzard Test Centre, and his Team.

ma 21-metrowa taÊma ułtawia najmłodszym zdobycie podstawowych umiej´tnoÊci narciarskich. BliskoÊç hotelu sprawia, ˝e
rodzice z okien pokoju mogà obser wowaç zmagania swoich
pociech. JeÊli zamiast patrzeç, jak uczà si´ nasze dzieci, wolelibyÊmy sami przypiàç deski do butów i poszaleç na stoku, najlepszym rozwiàzaniem b´dzie skorzystanie z opcji all inclusive.

youngest to acquire basic skiing skills. The proximity of
the hotel allows the parents to observe the progress of
their children from the hotel windows. If instead of
watching your children, you prefer to click the skis to the
boots, the all inclusive option may be the best choice.

DOUBLE PROFIT >> Children aged 4 to 10 spend
PODWÓJNA KORZYÂå >> Przez szeÊç dni w tygodniu six days a week, six hours per day (10–16) under the
i szeÊç godzin dziennie (10–16) dzieci w wieku od czterech
do dziesi´ciu lat przebywajà pod opiekà instruktorów i animatorów, którzy dwojà si´ i trojà, aby najmłodsi nie mieli czasu
na nud´. Zaj´cia rozpoczynajà si´ od szkolenia grupowego
(dwie godziny). Póêniej obiad, krótki odpoczynek i zaj´cia popołudniowe w gronie rówieÊników (gry, zabawy, konkursy, filmy itp). 12-godzinne szkolenie gwarantuje samodzielnoÊç
na stoku. èródłem dodatkowej frajdy i satysfakcji sà zawody
narciarskie, których zwyci´zcy otrzymujà puchary i dyplomy.
Efekt: zadowolone dzieci i zadowoleni rodzice. DoroÊli, obserwujàc umiej´tnoÊci swoich pociech, cieszà si´, ˝e oddali dzieci
w dobre r´ce. DoÊwiadczony personel odcià˝ył ich z obowiàzku opieki nad milusiƒskimi, dzi´ki czemu mieli czas na oddawanie si´ narciarskich pasji.
Zapraszamy na nasze strony internetowe, gdzie
znajdà Paƒstwo wi´cej informacji,
równie˝ w j´zyku polskim.

scrutiny of instructors and animators who strive to make
sure the youngest have no time for boredom. The class
starts from a group training (2h), then lunch, short break
and afternoon class with peers (games, competitions,
films etc.). 12-hour training guarantees independence
on the slope. Skiing competitions are an additional
source of fun and satisfaction as the winners receive
cups and diplomas.
Result: happy children and happy parents. Adults,
observing the improving skills of their kids are glad they
gave them into good hands and that experienced staff
took the burden of looking after the children off their
shoulders, allowing them to fulfil their skiing passions.

Please visit our website,
where you can find more information,
also in Polish.

Zdj´cia: arch. Top Rez kutz (7)
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UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

serce Polski

MUZEUM IM. JACKA MALCZEWSKIEGO, 26-600 Radom, Rynek 11
tel. (48) 36 243 29 (czynny całà dob´) 36 22 114, 36 256 94 (Dział Naukowo-OÊwiatowy) faks 48 36 23481

www.muzeum.edu.pl e-mail:malczewski@muzeum.edu.pl

„Jan Kochanowski inspiracją kulturową Mazowsza”
Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie jest Oddziałem Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu. Gromadzone tu pamiątki są świadectwem epoki i pośrednim
nawiązaniem do dorobku twórczego Jana Kochanowskiego.
Obecnie można oglądać wystawy biograficzne z podziałem
na bloki tematyczne: „Jan Kochanowski – duch miejsca i klimat epoki” oraz impresję historyczną pt. „Mały Wawel” mówiącą o pobycie mistrza na dworze królewskim.
Muzeum im. Jacka Malczewskiego realizuje projekt pt.
„Jan Kochanowski inspiracją kulturową Mazowsza” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego 2007–2013, Priorytet VI „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji. Działanie 6.1. Kultura współfinansowany przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz budżetu województwa mazowieckiego”.
Zasadniczym celem projektu jest wykorzystanie walorów
przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie dla rozwoju turystyki
i rekreacji w powiecie zwoleńskim oraz wzrostu atrakcyjności Mazowsza. Celem działania jest modernizacja i rewaloryzacja kompleksu parkowo-dworskiego zwiększająca atrakcyjność turystyczną i poprawiająca ofer tę

kulturalną regionu, dotarcie do szerszej grupy odbiorców
i usunięcie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. Muzeum będzie mogło organizować plenerowe imprezy artystyczno-estradowe i teatralne, w amfiteatrze będą
się odbywać prezentacje multimedialne. W ramach rewaloryzacji parku zakłada się: ochronę i odbudowę drzewostanu, powstrzymanie obumierania starszych drzew oraz
usychania konarów i gałęzi, rewitalizację dwóch stawów,
przywrócenie pierwotnego układu dróg i nawierzchni,
stworzenia żywych kurtyn w granicach parku oddzielających obiekt od wtórnej zabudowy.
Dzięki tym zabiegom poprawi się komfort i atrakcyjność
zwiedzania kompleksu parkowo-dworskiego w Czarnolesie, a turysta zatrzyma się u nas na dłużej. Zainstalowanie
systemu monitoringu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa zwiedzających. Projekt zakłada: wymianę ogrodzenia kompleksu dworsko-parkowego, wykonanie instalacji
nagłaśniającej w parku, wybudowanie kordegardy i amfiteatru, wykonanie stylowego oświetlenia, wymianę elementów małej architektury. Realizacja jest w fazie projektowania
koncepcyjnego, wykonawczego i budowlanego, które wykonuje Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska z Gdańska
– wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego.

WOJEWÓDZTWO
MAZOWIECKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
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ksià˝ki

Barbara Jampolska-Wasiak

Restauracja société ul. Ró˝ana 14, tel.: 022 540 13 33, e-mail: societe@societe.pl

Pociàg do Rosji
„Wagon Rosja” to powieÊç o współczesnej Rosji widzianej oczyma Nikity – młodego hipochondryka mdlejàcego z zachwytu nad ˝yciem. Nikita je˝d˝àc pociàgiem, spotyka (a czytelnicy wraz z nim) całà plejad´ dosyç osobliwych postaci. Współpasa˝erowie opowiadajà mu pogmatwane, szalone, czasem Êmieszne historie,
które z kolei pokazujà rosyjskà rzeczywistoÊç, nie zawsze odbità w zwykłym zwierciadle. Ciekawa lektura na jesienne wieczory.
Natalia Kluczariowa, Wagon Rosja, wyd. Czarne, cena 29,50 zł

Âladami wikingów
Bardzo por´czny, bo niewielki, przewodnik po Skandynawii jest podzielony na pi´ç cz´Êci, z których pierwsza
zach´ca do poznania regionu, opisujàc 10 tras, zaÊ pozostałe prezentujà cztery kraje: Szwecj´, Norwegi´,
Dani´ i Finlandi´. Najwi´kszà zaletà ksià˝ki jest ogroma iloÊç informacji praktycznych: od formalnoÊci wizowo-paszportowych, przez walut´, ubezpieczenie, transport, noclegi, minisłowniczki, po ceny biletów polecanych
atrakcji oraz adresy stron. Poza tym przewodnik jest przejrzyÊcie rozplanowany: mapy, objaÊnienia i bardzo
czytelny układ. Jednym słowem – Êwietny, by zorganizowaç samodzielnà wypraw´.
Peter Zralek, Skandynawia. Âladami wikingów,
wyd. Bezdro˝a, cena 59,90 zł

Spacerem po Madrycie
Najbardziej polski Hiszpan, Conrado Moreno – znany m.in.: z telewizyjnego programu „Europa da si´ lubiç”
– oprowadza nas po Madrycie. Odkrywa Êcie˝ki, po których biegał jako chłopak, zapoznaje z dziedzictwem
przeszłoÊci, zach´ca do odwiedzenia najciekawszych muzeów, poleca restauracje, w których warto poznawaç
smaki miasta, i klimatyczne hotele. Ksià˝ka jego autorstwa nie jest suchym przewodnikiem, lecz pełnym
emocji opisem miasta. Szkoda tylko, ˝e wi´kszoÊç zdj´ç Madrytu jest czarno-biała.
Conrado Moreno, Mój Madryt,
wyd. Pascal, cena 32 zł

oferujemy urozmaicone menu z akcentami kuchni
polskiej i Êródziemnomorskiej,
organizujemy imprezy okolicznoÊciowe tj. bankiety,
wesela, konferencje oraz spotkania biznesowe,
proponujemy mile sp´dziç czas w otoczeniu
zieleni naszego ogrodu
We offer a varied menu with some accents
of Polish and Mediterranean cuisine,
we organize occasional parties, that is banquets,
wedding receptions, conferences and business
meetings
We recommend spending nice time in our green
garden.

Zanim pogalopujesz
W ostatnich latach jeêdziectwo stało si´ bardzo popularnà formà rekreacji ruchowej. W Polsce konno mo˝na
jeêdziç w gospodarstwach agroturystycznych, renomowanych oÊrodkach sportów konnych, a tak˝e w znanych
na Êwiecie stadninach i stadach ogierów. Autorka ksià˝ki, instruktorka jazdy konnej i hipoterapeutka, wybrała
200 oÊrodków jeêdzieckich – takich, które oprócz bezpieczeƒstwa zapewniajà ciekawà ofert´ wypoczynku na
ka˝dà kieszeƒ. Po dokonaniu wyboru oÊrodka pozostaje tylko wsiàÊç na koƒ i w drog´.
Marta Jarz´bowska, Hajda na koƒ,
wyd. Sport i Turystyka – Muza SA, cena: 49,90 zł
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