02-15:02-15

2/6/10

8:15 PM

Page 1

02-15:02-15

2/6/10

8:15 PM

Page 2

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

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.
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Za takà zimà od dawna t´sknili narciarze.
Dokàdkolwiek pojedziemy na ferie, wsz´dzie
czeka na nas Ênieg. W niektórych regionach
Polski, np. Dwie Doliny Muszyna-Wierchomla, utrzyma si´ do koƒca kwietnia (warto
o tym pami´taç, planujàc wielkanocny wyjazd). Wystarczy pojechaç troch´ dalej, do
S∏owacji Ârodkowej, by po zejÊciu ze stoku
poszaleç w termalnym oÊrodku kàpielowym
aquapark & spa w Turczaƒskich Cieplicach.
Tym, którzy nie lubià zimy, proponujemy wyjazd w bardziej s∏oneczne i egzotyczne strony
Êwiata. Pobyt w pachnàcych jaÊminem oÊrodkach thalassoterapii w Tunezji lub na s∏ynàcej
z wyÊmienitego rumu karaibskiej wyspie Margarita zregeneruje si∏y na ca∏y rok.
JeÊli natomiast chcielibyÊcie przed∏u˝yç karnawa∏, pomyÊlcie o wyjeêdzie do Hongkongu.
Kiedy u nas koƒczà si´ zapusty, w Kraju Ârodka zaczyna si´ Chiƒski Nowy Rok, którego
nadejÊcie Êwi´tuje si´ a˝ dwa tygodnie.

Skiers have longed for this kind of winter
for long. Wherever we go for holiday, there
is snow. In certain regions of Poland, e.g.
in Two Valleys Muszyna-Wierchomla, it will
remain until April (we should remember
this planning our Easter trip). We can go a
bit further to central Slovakia, where after
leaving the skiing slopes we can have fun
in the hot spring swimming centre aqua
park & spa in Turcianske Teplice.
To those who don't like winter we offer a
trip to sunnier and more exotic parts of the
world. A stay in the jasmine fragrant centres of thalassotherapy in Tunisia, or on a
famous for its delicious rum Caribbean
island of Margarita, will give strength for
the entire year. And if you would like to
prolong your carnival, think about going to
Hong Kong. When our parties come to an
end, in the Middle Country the Chinese
New Year starts and its commencement
is celebrated for two weeks.

Urszula Gabryelska
redaktor naczelna
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w zasi´gu r´ki

z

Bo˝ena Pytel

The Church of Peace in Świdnica

fot.: B. Pytel

NAJWI¢KSZA DREWNIANA ÂWIÑTYNIA NA ÂWIECIE / THE BIGGEST WOODEN TEMPLE IN THE WORLD
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at hand's reach

Budowany móg∏ byç wy∏àcznie poza murami miasta, bez wie˝y i dzwonów. Wznoszenie go nie mog∏o trwaç d∏u˝ej ni˝ rok. Móg∏ powstaç tylko
z drewna, gliny, piasku i s∏omy… Mo˝e pomieÊciç
7500 osób!
Takie trudne warunki musieli spe∏niç Êwidniccy
ewangelicy, kiedy w 1656 r. rozpoczynali budow´
swojego wymarzonego koÊcio∏a. Dzi´ki pomys∏owoÊci i kreatywnoÊci ówczesnych budowniczych,
dziÊ zachwycamy si´ zarówno barokowym wn´trzem Êwiàtyni, jak i jej konstrukcjà. Skali i z∏o˝onoÊci wówczas zastosowanych rozwiàzaƒ nie uda∏o
si´ ju˝ nigdy powtórzyç w architekturze drewnianej. KoÊció∏ Pokoju w Âwidnicy jest obecnie uwa˝any za najwi´kszà drewnianà Êwiàtyni´ na Êwiecie. Ze wzgl´du na swojà unikatowoÊç od 2001 r.
znajduje si´ na Âwiatowej LiÊcie Zabytków Kultury
UNESCO.

It was only possible to build it outside the city walls,
with no towers, no bells. Its erection could not last
more than one year. It could be made only of wood,
clay, sand and straw. It can contain 7500 people!
Those were the tough conditions that the
Protestants of Âwidnica had to meet when in 1656
they started building the church of their dreams.
Owing to ingenuity and creativity of that time's
builders, today we can admire the baroque interior
of the temple as well as its construction. The scale
of complexity of then implemented solutions was
never again repeated in wooden architecture. The
Church of Peace in Âwidnica is today considered to
be the biggest wooden temple in the world.
Because of its uniqueness, in 2001 it was included
on UNESCO's World List of Cultural Monuments.

www.kosciolpokoju.pl
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at hand's reach

Ocalone od zapomnienia
„Wyje˝d˝amy w imi´ Êwi´tej i niepodzielnej Trójcy ze
Âwidnicy” – napisa∏ Christian Czepko w diariuszu pod datà 5 maja 1654 r., wyruszajàc do Szwecji po kolekt´ na
budow´ Êwidnickiej Êwiàtyni. Klimat tamtych – nie∏atwych dla ewangelików – czasów przybli˝a wspó∏czesnym spektakl „Màdry tak nie podró˝uje…” w wykonaniu artystów Starego Teatru w Krakowie oraz Piwnicy pod
Baranami. Pami´tnik „Podró˝ szwedzka”, odnaleziony
przed kilkoma laty, sta∏ si´ inspiracjà dla projektu „Europejskiej Wyprawy Âladami Christiana Czepki”. Prawdziwe
skarby odnaleêç mo˝na tak˝e w przykoÊcielnym archiwum. Ponad 200 egzemplarzy Biblii, z których najstarsza
pochodzi z 1630 r., czy r´kopis sztuki teatralnej z 1811 r.
– po latach zapomnienia zbiory KoÊcio∏a Pokoju mo˝na
podziwiaç w wirtualnej bibliotece.

Saved from falling into oblivion
"We are leaving Âwidnica in the name of the holy and
indivisible Trinity" – wrote Christian Czepko in his diary
under the date of 5 May 1654, when he left to Sweden in
order to collect funds for the construction of a temple in
Âwidnica. The feeling of those – uneasy for the
Protestants - times, is brought to contemporary people in
a theatrical performance "A wise man doesn't travel like
that", by the artists of Cracow's Stary Teatr and Piwnica
pod Baranami. The diary "Swedish Journey", found a few
years ago, has become an inspiration for the project "The
European Exhibition Tracing Christian Czepko". Genuine
treasures can also be found in the church's archives. After
years of oblivion, today we can admire in the virtual
library the collections of the Church of Peace, including
over 200 copies of Bible, of which the oldest comes from
1630, or a manuscript of a play from 1811.

www.euroescapade.eu
www.kosciolpokoju.pl/biblioteka
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Ambasador kultury
Dolnego Âlàska
Zapach starego drewna… Aromatyczna ma∏a czarna
w Cafe 7… Smak czekolady z manufaktury Jacka Sikory… A na wyciàgni´cie r´ki muzycy, malarze, aktorzy…
Co ∏àczy Jana Sebastiana Bacha z KoÊcio∏em Pokoju? Przekonajà si´ ci, którzy w lipcu przyjadà do
Âwidnicy na Festiwal Bachowski. Jednak˝e nie tylko
melomani dobrze si´ czujà w Âwiàtyni Pokoju. Artystyczne Lato jest tego dowodem. Od kilku lat w czasie letnich warsztatów na placu Pokoju spotykajà si´
tak˝e malarze, rzeêbiarze, aktorzy, a ostatnimi czasy zaglàdajà tu tak˝e epigraficy, historycy, historycy
sztuki. PoÊród artystycznego zamieszania wybornie
smakuje aromatyczna kawa i czekolada w przykoÊcielnej Cafe 7.

The Ambassador
of Lower Silesia's culture
The smell of old wood. The taste of chocolate from
Jacek Sikora's manufacture. The aromatic coffee in Cafe
7. And at a hand's reach musicians, painters, actors.
What is the connection between Johann Sebastian
Bach and the Church of Peace? Those who come in July
to Âwidnica for the Bach Festival will find out. However,
not only music lovers feel good in the Temple of Peace.
The Artistic Summer is a proof. For several years also
painters, sculptors, actors and recently epigraphers,
historians and art historians have been meeting in
Pokoju Square for the summer workshops. During this
artistic commotion aromatic coffee and chocolate from
Cafe 7, near the church, taste exceptionally well.

www.kosciolpokoju.pl
www.bach.pl
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z bloga / blog

Pawe∏ Wroƒski

J O H A N N S T R AU SS
I WIEDE¡SKA POGODA DUCHA
J O H A N N S T R AU SS
AND VIENNESE SERENITY
Id´ wolno wzd∏u˝ Mariahilfer Straße, s∏ynnej shoppingowej alei
Wiednia. W odró˝nieniu od salonów mody w centrum, tutaj
jest bardziej egalitarnie. Stanà∏em przed designersko zaaran˝owanà witrynà sklepu o wdzi´cznej nazwie Johann Strauss Internationale Damenmoden. Proste skojarzenie: kompozytor, pi´kne kobiety w efektownych kreacjach... Za jednym zamachem
w∏aÊciciele odwo∏ywali si´ do klienteli, zarówno o tradycyjnych
gustach, jak i tej o nowoczesnych upodobaniach.
Szukam przejawów zmian w Wiedniu, o których coraz cz´Êciej
s∏ysz´. Miasto ma opini´ staroÊwieckiego, ho∏dujàcego obyczajom z czasów ostatnich Habsburgów... Mnie akurat to w Wiedniu podoba si´ najbardziej, bo nadaje miastu klimat, jakiego
pró˝no szukaç gdzie indziej. I wcale nie k∏óci si´ z nowoczesnoÊcià, której przejawy widaç na ka˝dym kroku. Zastanawiam si´,
co ma byç przejawem owych zmian. Masowe imprezy? Takie
jak letni festyn na Wyspie na Dunaju dla kilku milionów ludzi.
NowoczeÊnie zaaran˝owane musicale, takie jak inscenizacja
„Arabelli” w tonacji techno z mocnymi akcentami erotycznymi.
Rzesze imigrantów, którzy goràczkowo poszukujà tu miejsca?
A mo˝e turyÊci t∏umnie przybywajàcy do austriackiej stolicy na
koncerty, wystawy, bale lub zakupy.
Gdybym by∏ rodowitym wiedeƒczykiem, lekko bym si´ wystraszy∏. Czy zmiany nie zagro˝à przyjemnemu rytmowi mojego ˝ycia, wyznaczanemu porannà kawà w zadymionej kawiarni, odpoczynkiem na Praterze lub Semmeringu, skàd do kranów p∏ynie krystalicznie czysta woda... Gdyby to wszystko mia∏o si´
zmieniç, Wiedeƒ przesta∏by byç Wiedniem. A zadowolony z ˝ycia wiedeƒczyk nie stanà∏by z iÊcie ch∏opi´cym b∏yskiem w oku
pod wystawà sklepu Johann Strauss przy Mariahilfer
Straße 119. Nie stanà∏by mi´dzy kolorowo odzianymi manekinami, by pozowaç turyÊcie do zdj´cia. Podobnie jak mieszkaƒcy setek innych miast na Êwiecie nie mia∏by na to czasu...

fot.: P. Wroƒski

12

2/6/10

I am strolling along Mariahilfer Straße, the largest shopping thoroughfare in Vienna. Unlike the high-end fashion boutiques downtown, the
shops here are more egalitarian. I stopped in front of the designer-cut
window display of Johann Strauss Internationale Damenmoden. The
first association is simple: the composer and beautiful women wearing
breath-taking dresses. The name speaks both to customers with more
traditional taste and those following modern fashion. I am looking for
the signs of changes in Vienna I have heard about. The city is
described as an old-fashioned hub of Habsburg-like customs. Frankly
speaking, this is what I like most about Vienna. It has an atmosphere
which cannot be found elsewhere. Yet it goes well with modern elements which can be seen on every step. I wonder what those changes
could be. Mass events? Like the summer festival on Danube Island
gathering millions of people? Contemporary musicals like ‘Arabella’ in
the rhythm of techno music and strong erotic accents? Throngs of
immigrants frantically looking for a new home? Or maybe tourists
flooding the Austrian capital attending concerts, exhibitions, balls and
shopping. If I was a Vienna resident by birth, I might be a little worried.
Will these changes not threaten my pleasant rhythm of life: mornings
spent in smoky cafes and peaceful rests in Prater or Semmering
where crystal pure water flows right out of taps... If all that was to
change, Vienna would stop being Vienna. And its residents satisfied
with their life would not agree to have their photos taken in front of
Johann Strauss Shop at 119 Mariahilfer Straße 119. They would not
have posed with mannequins wearing colourful clothes for a snapshot
taken by a tourist. As the inhabitants of hundreds of other cities, they
simply would not have time for that.
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In february

Dzieƒ Âwistaka (Kanada, USA)
JeÊli zwierz´ wyciàgni´te z nory
nie zobaczy swego cienia, to znak,
˝e wiosna tu˝-tu˝.
Ground Hog Day
If an animal dragged out of its hole
does not see its shadow, the spring is
about to come.
www.groundhog.org

T∏usty czwartek
Usankcjonowane tradycjà pozwolenie
na objadanie si´ pàczkami.

2

11

Fat Thursday
Gorging on donuts sanctioned
by tradition.

Cytrynowy Festiwal
Âwi´to cytrusów w Menton (Francja)
trwa miesiàc. W ka˝dà niedziel´ odbywa si´ parada cytrynowych konstrukcji.

XXI Zimowe Igrzyska Olimpijskie
Przez 16 dni w Vancouver (Kanada)
zawodnicy z ca∏ego Êwiata
b´dà walczyç o medale
w 86 konkurencjach.

Lemon Festival
The feast of citrus lasts a month in
Menton (France). A parade of objects
made from lemons takes place on
each Sunday.

21st Winter Olympics
16 days of fierce international
competition in 86 sport disciplines
in Vancouver (Canada).
www.vancouver2010.com

3

12

Dzieƒ Zakochanych
Najhuczniej jest obchodzony
w Che∏mnie, mieÊcie zakochanych,
gdzie wieczorem na rynku
zap∏onie serce z lampionów.

Bohemian Carnevale
Na ulicach oraz w pa∏acach, muzeach
i teatrach Pragi zagoÊci
festiwal kreatywnoÊci i zabawy.
Bohemian Carnival
A festival of creativity
and fun in Prague palaces,
museums and theatres.

5–16

14

61. Festiwal Rzeêb ze Âniegu i Lodu
Najwi´ksze zimowe dzie∏a sztuki
eksponowane w japoƒskim mieÊcie
Sapporo majà ponad 1,5 m wysokoÊci.
61st Snow and Ice Sculptures Festival
The largest works of winter
art displayed in Sapporo (Japan)
are over 1.5 m high.
www.snowfes.com
60. Mi´dzynarodowy
Festiwal Filmowy w Berlinie
Oprócz konkursu przeglàd 40 filmów
prezentowanych podczas
poprzednich edycji festiwalu.
60th Int. Film Festival in Berlin
Film competition and a review
of 40 best movies
in the history of the Festival.
www.berlinale.de

St Valentine’s Day
It is most pompously celebrated in
Che∏mno, the city of lovers, where
a heart of lights will be lit in the
market square in the evening.
www.chelmno.pl
Rock'n'rollowe szaleƒstwo
Jak co roku w konkursie o Puchar
im. Billa Haleya wezmà udzia∏
najlepsi tancerze.

6

15

Rock'n'roll frenzy
The best dancers will compete
for the Billy Haley Cup.
www.stodola.pl

Chopin nasz wspó∏czesny
W Filharmonii Poznaƒskiej
Êwiatowej s∏awy wykonawcy b´dà
interpretowaç dzie∏a Chopina.

11

21

Contemporary Chopin
World-class pianists will reinterpret
Chopin’s work at a concert
in Poznaƒ Philharmonic.
www.filharmoniapoznanska.pl

fot.: arch.: Y.Lavrinenko, K. Kotlewska (Che∏mno)

14

2/6/10

02-15:02-15

2/6/10

8:16 PM

Page 15

16-17 podklasztorze:16-17 podklasztorze

16

miejsce

2/6/10

7:06 PM

Page 16

16-17 podklasztorze:16-17 podklasztorze

2/6/10

7:06 PM

Page 17

place

W murach Êredniowiecznego
opactwa wypoczynek
ma niepowtarzalny klimat.
Aby si´ o tym przekonaç,
wystarczy zajrzeç
do Podklasztorza.

PoÊród pe∏nych tajemnic XII-wiecznych budowli opactwa cysterskiego
podkreÊlonych pi´knem krajobrazu doliny rzeki Pilicy dumnie prezentuje
swój majestat okaza∏y hotel Podklasztorze. To tu przeplatajàce si´ przesz∏oÊç, teraêniejszoÊç i przysz∏oÊç tworzà niepowtarzalne bogactwo spuÊcizny kulturowej tej zabytkowej budowli. Lata doÊwiadczeƒ oraz profesjonalna obs∏uga sprawi∏y, i˝ jesteÊmy w stanie spe∏niç oczekiwania ka˝dego GoÊcia. Dzi´ki ciekawym rozwiàzaniom przestrzennym z ∏atwoÊcià
zorganizujemy niepowtarzalne bankiety, imprezy okolicznoÊciowe, konferencje i szkolenia. Do dyspozycji GoÊci oddajemy szeÊç sal konferencyjnych, z których najwi´ksza mo˝e pomieÊciç 100 osób. JesteÊmy otwarci
na pomys∏y klientów, nowatorscy i elastyczni. Pomo˝emy u∏o˝yç program
imprezy, realizujàc w pe∏ni wymogi naszych goÊci. To idealne miejsce na
pobyt z dala od zgie∏ku wielkich miast!
Hotel oferuje:
• 50 pokoi i 2 apartamenty
• 105 miejsc noclegowych
• 6 sal konferencyjno-szkoleniowych
• Imprezy integracyjne na ˝yczenie GoÊci
• UroczystoÊci rodzinne

Among mysterious 12th century buildings of the Cistercian Abbey
emphasized by the Pilica river valley landscape beauty, the magnificent Podklasztorze Hotel proudly presents its majesty. The intertwining
past, present and future create the one and only richness of cultural
heritage of this historic edifice.
Years of experience and professional personnel make expectations of
every Guest possible to fulfill. Owing to fantastic space solutions we
can easily organize banquets, occasional events, conferences and
trainings. We have 6 conference halls, including one for 100 people.
We are open to new ideas, innovative and flexible. We will help to
organize any event by fully meeting the requirements of our guests.
It’s and ideal place to stay, away from big cities noise.

A moment of relaxation
inside the walls of medieval
abbey has a unique flavour
to it. Stop in “Podklasztorze”
to find out.

The hotel offers:
• 50 rooms and 2 apartments
• 105 sleeping places
• 6 conference and training halls
• integration events for our Guests
• family celebrations

ul. W∏adys∏awa Jagie∏∏y 1 , 97-330 Sulejów
Recepcja tel. (044) 610 24 00
616 20 11, 616 26 06, fax. (044) 610 20 02
hotel@podklasztorze.pl,
www.podklasztorze.pl
Koordynaty GPS:
N: 51° 21' 51.34" E: 19° 52' 45.49"
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Jerzy Pawleta

NEW YEAR IN HONG KONG

Zgodnie z kalendarzem
ksi´˝ycowym 14 lutego
przypada chiƒski Nowy Rok,
zwany te˝ Âwi´tem
Wiosny. TuryÊci bawià si´
wówczas na ulicach. Rodowici
mieszkaƒcy miasta odwiedzajà
Êwiàtynie i przyjació∏.
Dwutygodniowe obchody
koƒczy pojawiajàcy si´
na niebie ksi´˝yc
w pe∏ni i towarzyszàcy
mu Festiwal Latarni.

fot. nfrPictures, fotolia.com
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According to the lunar
calendar, the Chinese New
Year will begin on February 14,
also known as the Rite of
Spring. On that day there will
be throngs of tourists having
fun in the streets. But the residents of the city will visit
temples and their friends.
The two-week celebration
ends with the full moon and
the Lantern Festival.
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By∏a 23., gdy po ca∏odniowym zwiedzaniu Hongkongu wyciàgnà∏em nogi przed telewizorem w hotelowym pokoiku. MieÊci∏ si´ na
16. pi´trze wie˝owca w dzielnicy Kowloo i by∏ najmniejszy, w jakim kiedykolwiek spa∏em. Nast´pnego dnia rozpoczyna∏ si´ chiƒski nowy rok. Chwil´ przed pó∏nocà w telewizji pokazano t∏um ludzi zbierajàcy si´ na placach i w parkach chiƒskich miast. Równie˝
„mojego” Hongkongu! Zerwa∏em si´ na równe nogi i pogna∏em
na pobliski nocny targ do mojego przyjaciela Kena, sprzedawcy
ró˝nej maÊci magicznych kamieni. On na pewno b´dzie wiedzia∏,
gdzie w takà noc odbywajà si´ najlepsze imprezy w mieÊcie. Nie
pomyli∏em si´. Ozdobionà bi˝uterià r´kà zaznaczy∏ na mapie miejsca, które warto odwiedziç. Pad∏o na dzielnic´ Lan Kwai Fong.

ZABAWA NA ULICACH >> Maleƒkie knajpki (wciÊni´te
w kolonialne domy, nad którymi dominowa∏y rozÊwietlone neonami wie˝owce) bucha∏y radosnà energià roztaƒczonych m∏odych
ludzi. Wielokolorowe twarze i wielonarodowoÊciowa muzyka
miesza∏y si´ z dymem papierosów, oparami alkoholu i b∏yskiem
Êwiate∏ dyskotek. Ró˝nobarwny t∏um spacerowa∏ wàskimi uliczkami, cieszàc si´ w∏asnà obecnoÊcià w tym miejscu. Ludzie wst´powali co chwila do innej knajpki, by wypiç kolejnego drinka, pogadaç dopiero co poznanymi kuplami. ¸erarju-from? Hepi-nju-çajniz-jer – s∏ysza∏em zewszàd. I tak do rana. Rankiem pi´knym
starym promem, pami´tajàcym brytyjsko-chiƒskie utarczki handlowe z ubieg∏ych wieków, przep∏ywam z Tsim Sha Tsui na Hong
Kong Island. Mam zamiar sfotografowaç noworocznà defilad´.
Na nabrze˝u mijam nocnych balowiczów, wygrzewajàcych zm´czone twarze w pierwszych promieniach s∏oƒca. Wciskam si´
w upatrzone wczeÊniej miejsce, znajduj´ mi∏y pó∏cieƒ (dzieƒ zapowiada si´ wyjàtkowo ciep∏y) i drzemi´, kontrolujàc nap∏ywajàcy t∏um gapiów. Godzin´ przed planowanym poczàtkiem dorocz-

It was 11 p.m. and I was just about to stretch out in front of the
TV in my hotel room after the entire day of sightseeing in Hong
Kong. My room was on the sixteenth floor of a skyscraper in the
Kowloo district and it was absolutely the smallest room I have
ever stayed in. The Chinese New Year was to begin the following day. Crowds gathering in squares and parks were showed
on TV minutes before midnight. Also in “my” Hong Kong.
I jumped on my feet and I ran to the nearby night market to see
my friend Ken who sells various magic stones. I was sure he
would know where the best parties of the night were. I wasn’t
wrong. He pointed the places worth to be visited with his jewelled hand on the map. I decided on the Lan Kwai Fong district.

STREET FUN >> Tiny cafés squeezed in between colonial
buildings dominated by massive skyscrapers with bright neons,
bursting with joyful energy of dancing young people. Multicoloured faces and multi-ethnical music blended with cigarette

fot. J. Pawleta
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nej defilady uaktywniajà si´ porzàdkowi i policjanci. Z minà „na
fotoreportera” utrzymuj´ zdobyty przyczó∏ek.

PARADA NA WYSPIE >> Rozpoczyna si´! Na tle b∏yszczàcych w s∏oƒcu wie˝owców przesuwajà si´ wolno kolorowe
pojazdy skonstruowane w stylu hollywoodzkiego karnawa∏u
w Rio de Janerio, obwieszone „misskami” Azji, pi´knymi m∏odzianami i bajecznie kolorowymi dzieciakami reklamujàcymi wszystko, co da si´ sprzedaç w Hongkongu. Mi´dzy t∏umem ludzi biegajà smoki na patyku, taƒczà skoÊnookie panienki z brytyjskich
szkó∏ baletowych, frunie hamburger z McDonalda, ko∏ysze si´ papierowa pagoda. Wszystko w tempie pochodu pierwszomajowego. Tysiàce ludzi wiszàcych na barierkach, drzewach bijà brawo
i fotografujà z szybkoÊcià karabinu maszynowego. To turyÊci.
Mieszkaƒcy miasta wyjechali na wieÊ lub gdzieÊ nad Morze Po∏udniowochiƒskie. Ci, którzy stronià od karnawa∏owych szaleƒstw, witajà nowy rok w Êwiàtyniach. Rzesze wiernych zaopatrzone w dymiàce kadzide∏ka, czerwone wiatraczki i koperty z ˝yczeniami szcz´Êcia i dostatku szturmujà Êwiàtyni´ Wong Tai Sin,

smoke, alcohol fumes and the flash of disco lights. Colourful
crowds were walking around the narrow streets enjoying being
here. Many went into this or other club to have a drink and chat
with their new friends. ‘Where are you from? Happy New
Chinese Year’ was heard all around. This continued until the
early hours. In the morning I took a beautiful old ferry, remembering the British-Chinese trade battles, from Tsim Sha Tsui to
the Hong Kong Island. I wanted to photograph the New Year
parade. Already on the pier, I passed last-night partiers, warming their pale tired faces in the first rays of sun. I squeezed into
a very good spot, I found some shadow (it seemed like the day
would be hot) and I nodded off, still controlling the inflowing
crowd. Policemen and guards started performing their duties
an hour before the planned beginning of the parade.

ISLAND PARADE >> It is starting! Colourful vehicles in
the Hollywood Rio de Janeiro carnival style with Asian beauties, handsome young men and fabulously colourful kids advertising everything there is to buy in Hong Kong, drive slowly in

fot. J. Pawleta
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by wetknàç w Êwi´ty trójnóg kiÊç p∏onàcych kadzide∏ek. Starzy,
m∏odzi i dzieci. W typowym dla Azjatów spokojem przedzierali
si´ poÊród dymu, by spe∏niç Êwiàteczny obowiàzek.

front of the skyscrapers glittering in the sun. Dragons on sticks
run around, slant-eyed girls from British ballet schools dance and
paper pagodas are swaying in the crowd. Everything has the
pace and majesty of a first of May parade. Thousands of people
lean on the barriers, hang from trees, clap their hands and photograph everything with the speed of a machine gun. They are
tourists. The inhabitants of the city had left to the countryside or
to the South China Sea. Those who avoid the carnival craze,
greet the New Year in shrines. Throngs of religious believers
holding incense, red fans and envelopes containing happiness
and prosperity wishes crowd in the Wong Tai Sin temple to place
the incense in the holy tripod. Old, young and children. They try
to push through the acrid fumes to fulfil their holiday duty.

THE MONSTER AND RED LANTERNS >> The New
POTWÓR I CZERWONE LATARNIE >> Nowy Rok jest
Êwi´tem ruchomym, gdy˝ Chiƒczycy pos∏ugujà si´ kalendarzem
ksi´˝ycowym. Przypada w drugiej po∏owie stycznia lub pierwszej
lutego. Jest to Êwi´to rodzinne, podczas którego ludzie obdarowujà si´ prezentami (wszyscy obchodzà wówczas urodziny) i rozkoszujà wspólnymi posi∏kami. Znakiem rozpoznawczych 15-dniowych obchodów Âwi´ta Wiosny sà czerwone ozdoby i fajerwerki. Takie zwyczaje t∏umaczy ciekawa legenda.
Dawno temu ˝y∏ straszny potwór Nian (Rok). Bogowie niebios
uwi´zili potwora w górach i wypuszczali na wolnoÊç tylko raz w
roku. Ludzie postanowili pokonaç Niana. Wiedzàc, ˝e boi si´ koloru czerwonego, Êwiat∏a i ha∏asu, zapalali w domach czerwone
latarnie i puszczali fajerwerki. Nian przerazi∏ si´ koloru i ha∏asu.
Uciek∏ w góry i ju˝ nigdy nie opuÊci∏ swej jaskini. Chiƒczycy zdecydowali si´ co roku Êwi´towaç zwyci´stwo nad potworem przez
puszczanie fajerwerków, bicie w gongi, zdobienie na czerwono
obejÊç i palenie w domach Êwiat∏a przez ca∏à noc.
Dojazd: samolotami z ca∏ego Êwiata, wodolotem – z oddalonego o 60 km Makao,
pociàgiem z Shenzhen i Kantonu.
Wiza: na pobyt do 90 dni wiza nie jest wymagana. Przyje˝d˝ajàc do Hongkongu
z Chin z zamiarem powrotu, nale˝y wczeÊniej uzyskaç dwukrotnà wiz´ chiƒskà.
Waluta: 1 USD – 7,5 HK$ (kurs jest bardzo stabilny)
Noclegi: Wynaj´cie dwójki na dob´ kosztuje 40–70 USD.
Getting there: by plane, by hydrofoil (from Macao), by train from Shenzhen and Canton.
Visa: no visa is required for a stay shorter than 90 days.
If you come to Hong Kong from China and intend
to return there, you need two Chinese visas.
Currency: 1 USD – 7,5 HK$ (the rate is very stable)
Accommodation: Hong Kong hotels are not the cheapest.
A double room is 40–70 USD per night.

Year is a moveable feast, as the Chinese traditionally use the
lunar calendar. It usually falls in the second half of January or the
first half of February. It is a family holiday, during which the
Chinese visit shrines, give presents to each other (it’s everybody’s birthday then) and delight in meals had together. Red
decorations and fireworks are typical signs of the 15-day celebrations of the New Year. These customs are explained by an
interesting legend. A horrible monster called Nian (Year) lived a
long time ago. The sky gods trapped the monster in the mountains and let it out once a year. The people decided to conquer
Nian. They knew he was afraid of red, light and noise, so they lit
red lanterns and launched fireworks. Nian got scared of the
colour and noise. It ran away to the mountains and has never
again left the cave. The Chinese decided to celebrate their victory over the monster by firework shows and by putting up red
lanterns every year. The Rite of Spring ends with the Lantern
Festival on full moon.

fot. J. Pawleta
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Alina Woêniak

HOLIDAY IN JASMINE PETALS

Kiedy za oknem zimno
i pochmurno, ogarnia nas
silne pragnienie
wyjazdu w ciep∏e Êwiata
strony. A mo˝e by tak
zafundowaç sobie
tygodniowy wypoczynek
w oÊrodku spa w Tunezji?
Egzotyczna sceneria,
ciep∏a woda i s∏oƒce
– to najlepsze odtrutki
na zimowà szarug´.
Arabowie i Rzymianie czynnoÊci higieniczne zamienili w rytua∏. Do dziÊ mo˝emy podziwiaç pozosta∏oÊci licznych ∏aêni, cystern i kana∏ów. Do niektórych term wod´ pompowano
wprost z morza, znajdowa∏y si´ tam baseny, sale wypoczynku i çwiczeƒ, pijalnie, a nawet biblioteki.
DziÊ staro˝ytnà ide´ spa (santus per aquam) w sposób perfekcyjny realizuje Tunezja. Rozsiane po ca∏ym kraju oÊrodki
thalassoterapii oferujà zabiegi lecznicze, upi´kszajàce i relaksujàce, których bazà jest morze (po grecku thalasso) i jego dary: algi, b∏ota, sole.

When it is cold and cloudy
outside, we dream of going
to the tropics. Why not treat
ourselves to a week getaway
in a Tunisian spa? Exotic
scenery, warm water and
sun are the best remedies
for winter foul weather.
The Arabs and Romans have transformed maintaining hygiene
into a ritual. The traces of numerous baths, cisterns and canals
can be found until today. To some baths, water was pumped
straight from the sea. The ancient resorts included swimming
pools, leisure and exercise halls and even libraries. Nowadays,
the ancient ideal of a spa (santus per aquam) is perfectly realized in Tunisia. Thalassotherapy resorts scattered throughout
the country offer healing, relaxing and beauty treatments using
sea water (Gr. thalasso) and its gifts: algae, mud and salt.

HAMMAM OR AN UNDERWATER MASSAGE >>
The interiors resembling Sultan palaces with the seductive
explosion of eastern aromas, colours and delicate hum of water
brings me to a state of bliss. Charmed with the fairytale scenery,
I give myself to the treatments which are meant to sooth and
regenerate my body. I start with wet sauna called hammam.
After I shower, I take a moment of rest in the maksura (leisure

fot.: Leonid & Anna Dedukh, www.pl.fotolia.com
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HAMMAM LUB PODWODNY MASA˚ >> W b∏ogostan wprawiajà mnie wn´trza, które przywodzà na myÊl pa∏ace su∏taƒskie z uwodzicielskà mieszaninà wschodnich wonnoÊci, barw i delikatnego szumu wody. Urzeczona baÊniowà
scenerià, poddaj´ si´ zabiegom i kuracjom, które majà mnie
wyciszyç i zregenerowaç. Zaczynam od mokrej sauny, czyli
hammamu. Po prysznicu chwila oddechu w maksurze (sali
wypoczynkowej), a potem pobyt w otulinie goràcej pary
z mgie∏kà rozpylonej wody morskiej. Najbardziej lubi´, gdy
do akcji wkracza asystentka ∏aêniowa, aby wykonaç peeling
– szoruje mnie od stóp do g∏ów ostrà gàbkà, polewa wodà,
znowu szoruje, a na rozgrzane cia∏o k∏adzie zimne algi.
Po takim zabiegu skóra jest czysta, g∏adka i przygoto-

room) and then head for a sea water steam treatment. My
favourite moment is when the bath assistant walks in to perform a pealing – she scrubs my body from head to toe, rinses
me with water, scrubs again and puts cold algae on my warm
body. My skin is clean, smooth and ready for other treatments.
There is a lot to choose from: massage in oriental oils, baths,
water whips, hydromassage with colourtherapy, showers,
wraps, sea clay and mud masks and more. Each thalasso centre hires a doctor who assists in choosing treatments best for
our body and soul. During our first conversation I found out that
I should practically move to Tunisia, because I need almost
every treatment package: anti-stress, weight-loss, anti--rheumatic, boosting the immune system, not to
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mention the rejuvenating one. Luckily the packages do not
include severe diets (thalasso bars with light dishes, fruit and
herbal teas can be found next to hotel restaurants) or exhausting exercise (each centre has water gym equipment). I choose
underwater showers – they do all the work for me and provide
precious micro-elements.

ORIENTAL SPLENDOUR >> The majority of Tunisian

wana na kuracje. A jest w czym wybieraç: masa˝e orientalnymi
olejkami, kàpiele, bicze wodne, hydromasa˝e z koloroterapià, natryski, ok∏ady, maseczki z glinki morskiej i b∏ota itp. W ka˝dym
oÊrodku thalasso pracuje lekarz, który pomaga w doborze kuracji idealnie zaspokajajàcej potrzeby cia∏a i duszy. Po pierwszej
rozmowie wiedzia∏am ju˝, ˝e powinnam przeprowadziç si´ do
Tunezji, bo potrzebuj´ prawie wszystkich pakietów, poczàwszy
od antystresowego, przez odchudzajàcy, przeciwreumatyczny po
uodparniajàcy, ˝e nie wspomn´ o odm∏adzajàcym. Szcz´Êliwie,
pakiety nie wymagajà ani drakoƒskich diet (bary thalasso z daniami light, owocami i zio∏owymi herbatami sà obok restauracji
hotelowych), ani wyczerpujàcych çwiczeƒ (ka˝dy oÊrodek ma
sprz´t do gimnastyki w wodzie). Wybieram podwodne natryski
– nie doÊç, ˝e çwiczà za mnie, to jeszcze dostarczajà cennych mikroelementów.

ORIENTALNY PRZEPYCH >> Wi´kszoÊç tunezyjskich
centrów thalasso nawiàzuje stylem do wschodnich pa∏aców lub
staro˝ytnych ∏aêni. Ka˝dy detal podporzàdkowano relaksowi
i ukojeniu. Przestronne sale pe∏ne fontann, kolumn, rzeêb, arabesek, zdobionych sklepieƒ, marmurów os∏aniajà przeszklone Êciany z widokiem na morze. Ukwiecone alejki ∏àczà fantazyjne baseny z ogrodem i pla˝à. Sceneri´ jak z „BaÊni z tysiàca i jednej nocy” znajduj´ w Hasdrubal Thalassa & Spa (na D˝erbie, w Hammamet i Port El Kantaoui), The Thermes Marins de Carthage (w La
Marsa), Thalassa Palace Nahrawess (w Hammamet).

thalasso resorts are styled as Eastern palaces and ancient
baths. Each detail contributes to relaxation and peacefulness.
Spacious halls with fountains, columns, arabesques, sculptures, decorated ceilings and marble are separated with glass
walls with a panorama of the sea. The fancy pools are joined
with the garden and beach by flower alleys. In Hasdrubal
Thalassa & Spa (Jerba, Hammamet, Port El Kantaoui), The
Thermes Marins de Carthage (La Marsa), Thalassa Palace
Nahrawess (Hammamet) I see a scenery which could be a
stage set for ‘One Thousand and One Nights’. The staff is discrete, there are no crowds, no loud conversations or ringing
cells (they must be left in the changing room). All guests wear
house clothes: bath-robes, towels, flip-flops, disposable underwear. The scent of jasmine – the national flower of Tunisia
– wafts in the air, gentle music and the rustle of water can be
heard. Water is plentiful here – it is believed to heal the soul
and body, aid biological renewal, relax and boost energy levels.
Lit pools supported with columns offer the possibility to swim,
have an underwater massage or listen to music.

BEAUTIFUL AS A BRIDE >> My favourite ritual is Alf
layla wa layla, used for centuries by women in Middle East, who
before a wedding treated themselves to a hammam, a flower
bath, clay mask, aromatic oils and henna massage. It included

fot.: Odyssee Resort, Tunezja
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Personel jest dyskretny, nie ma t∏umów, g∏oÊnych rozmów ani
dêwi´ków komórek (trzeba je zostawiç w szatni). Klienci noszà
stroje firmowe: szlafroki, r´czniki, klapki, jednorazowà bielizn´.
Wsz´dzie unosi si´ aromat jaÊminu – narodowego kwiatu Tunezji, s∏ychaç cichà muzyk´ i szmer wody. Jest jej tu pod dostatkiem
– ma leczyç dusz´ i cia∏o, s∏u˝yç odnowie biologicznej, odpr´˝aç
i dodawaç energii. W podÊwietlanych basenach wspartych kolumnami mo˝na p∏ywaç, korzystaç z masa˝u podwodnego albo
s∏uchaç muzyki.

also belly dancing, but before I do that I’d rather flatten my
stomach which can be best done by Mediterranean algae wrap.
With a touch of tenderness I recall a thalasso at the verge of
Sahara Desert, in Odysse Resort in Zarzis, built in rough
Berber houses style. Rock-hewn rooms, wrinkled ceilings, limestone and clay walls, sheep-wool carpets, baths in orange
petals, wraps in clay from a nearby mountain oasis, wicker
chairs, a pool with sea water and the scent of desert – the most
magical Tunisian wellness…

PI¢KNA JAK PANNA M¸ODA >>Mój ulubiony rytua∏

Dojazd: samolotem
Wiza: nie potrzebujà jej tylko turyÊci wyje˝d˝ajàcy grupowo z biurem podró˝y
Waluta/Currency: 1 DT (tunezyjski dinar) = 2,1 z∏
Ceny: zale˝à od liczby i rodzaju zabiegów, terminów i presti˝u oÊrodka,
np.: hammam + peeling (45 minut) – 40 DT; pakiet odm∏adzajàcy
(16 zabiegów) – 970 DT; pakiet antycellulitowy (24 zabiegów) – 1798 DT;
masa˝ orientalny (25 min) – 45 DT.
Getting there: by plane
Visa: not required for tourists on group tours organized by travel agencies.
Prices: depending on the number and kind of treatments, date and prestige
of the resort i.e. hammam + pealing (45 min) – 40 DT; rejuvenating
package (16 treatments) – 970 DT; anti-cellulite package (24 treatments)
– 1798 DT; oriental massage (25 min) – 45 DT.
Polecane oÊrodki thalasso/Recommended thalasso centres:
www.hasdrubal-thalassa.com, www.theresidence.com,
www.odysseeresort.com, www.abounawas.com.tn,
www.radissonblu.com/resort-djerba
Rezerwacji dokonuje si´ w oÊrodku lub za poÊrednictwem internetu.
Reservations can be made directly in the centre or on-line.

to Alf Leila Wa Leila, stosowany od stuleci przez kobiety na Bliskim Wschodzie, które przed Êlubem fundowa∏y sobie: hammam,
kàpiel kwiatowà, mask´ z glinki, masa˝ wonnymi olejkami i henn´. W programie jest jeszcze nauka taƒca brzucha, ale najpierw
wol´ go nieco sp∏aszczyç, a do tego najlepszy b´dzie ok∏ad z alg
Êródziemnomorskich.
Z rozrzewnieniem wspominam thalasso na skraju Sahary
– w hotelu Odysse Resort w Zarzis, zbudowanym w stylu surowych domostw berberyjskich. Gabinety wykute w skale, pofa∏dowane sklepienia, wapienne Êciany, gliniane stàgwie, dywany
z we∏ny wielb∏àdziej, kàpiel w p∏atkach kwiatów pomaraƒczy,
ok∏ad z glinki wydobywanej w pobliskiej oazie górskiej, wiklinowe le˝aki, basen wype∏niony wodà morskà i zapach pustyni
– magiczne tunezyjskie wellness…
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Adam Zagórny

FOLK TUNE

Pró˝no szukaç w Polsce
drugiego regionu, w którym tradycja ludowa by∏aby równie
˝ywa jak na ˚ywiecczyênie.
Folklorem jest tu przesiàkniety
ka˝dy dzieƒ, a wszystkie imprezy
sà ˝ywio∏owe i autentyczne.
Najs∏ynniejszà i najbardziej barwnà imprezà na ˚ywiecczyênie
jest Tydzieƒ Kultury Beskidzkiej. Od 46 lat organizowany jest latem (w tym roku na prze∏omie lipca i sierpnia). Zawsze przyciàga
liczne grono wykonawców i jeszcze wi´cej widzów. Ze wzgl´du
na niepowtarzalnà ˝ywio∏owà atmosfer´ jest imprezà nieporównywalnà z ˝adnà innà. Podczas Tygodnia Kultury Beskidzkiej
w szeÊciu miastach (Bielsku-Bia∏ej, WiÊle, ˚ywcu, Szczyrku, OÊwi´cimiu i Makowie Podhalaƒskim) odbywajà si´ koncerty zespo∏ów
polskich i zagranicznych, które prezentujà bogactwo muzyki, taƒca,
Êpiewu, obrz´dów i zwyczajów. Ludowi artyÊci zaÊ eksponujà swoje dzie∏a sztuki. Przygrywkà do jednej z najstarszych imprez folklorystycznych w kraju jest Powiatowy Przeglàd Orkiestr D´tych (czerwiec). Dla 15 orkiestr d´tych to szansa, by zaprezentowaç w∏asne
osiàgni´cia artystyczne – dla publicznoÊci natomiast jedyna okazja
do pos∏uchania na ˝ywieckim rynku muzyki klasycznej, wspó∏czesnej, a nawet rockowej.

There is no other place in Poland
where folk tradition would
be equally strong as in ˚ywiec.
Folklore is an everyday experience here, therefore all events
are exuberant and authentic.
The Beskids Culture Week is the most famous and colourful
event in Żywiec area. It has been organized every summer
since 46 years (this year it will be held at the turn of July and
August). It attracts numerous performers and even more viewers. The festival is unmatched by any other owing to its unique
cheerful atmosphere. The Beskids Culture Week is held in six
towns (Bielsko-Biała, Wisła, Żywiec, Szczyrk, Oświęcim and
Maków Podhalański) hosting concerts by Polish and international groups presenting the wealth of music, dance, song, customs and traditions, as well as art.
The District Review of Wind Instruments (June) is a prelude to
one of the oldest folk events in Poland. For 15 brass bands it is
a chance to present their artistic achievements and for the audi-
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˚YWY FOLKLOR >> Równie malowniczy charakter majà
„˚ywieckie gody". Uczestniczà w nich grupy i zespo∏y kol´dnicze
z regionów etnograficznych Beskidu Âlàskiego i ˚ywiecczyzny
przedstawiajàce inscenizacje obrz´dów i tradycji zwiàzanych
z Bo˝ym Narodzeniem i mi´sopustami. W tym samym czasie
(grudzieƒ–styczeƒ) odbywa si´ „Bo˝e Narodzenie po Beskidzku”.
Na t´ ciekawà inicjatyw´ sk∏adajà si´ adresowane do m∏odzie˝y
konkursy literacki i plastyczny. Du˝ym zainteresowaniem cieszà
si´ warsztaty, w trakcie których twórcy ludowi opowiadajà o zwyczajach bo˝onarodzeniowych na ˚ywiecczyênie, pokazujà, jak robi si´ tradycyjne ozdoby Êwiàteczne i gwiazdy kol´dnicze. Du˝o
wi´kszych umiej´tnoÊci wymaga budowa palmy wielkanocnej
i zdobienie jaj – tajniki tej sztuki przybli˝ajà warsztaty folklorystyczne „Wielkanoc w Tradycji Naszych Przodków” (marzec– kwiecieƒ). Tradycyjne obchody Êwiàt na ˚ywiecczyênie by∏yby niepe∏ne, gdyby zabrak∏o suto zastawionego sto∏u. Co jadajà górale na
co dzieƒ i od Êwi´ta – dowiemy si´ podczas Powiatowego Przeglàdu Potraw Regionalnych „Próbowacka jod∏a beskidzkiego” (listopad). Skosztujemy kwaÊnicy, fasoli z kapustà, ko∏aczy, ˝uru
z owsa, swojskiego sera oraz innych typowych dla ˚ywiecczyzny
smako∏yków przygotowanych przez Ko∏a Gospodyƒ Wiejskich.

W GÓRACH I NAD JEZIOREM >> Pó∏ tysiàca biegaczy z Europy, m.in. z Austrii, S∏owacji, W∏och oraz Polski, gromadzi si´ co roku na rynku w ˚ywcu, by wziàç udzia∏ w Pó∏maratonie dooko∏a Jeziora (marzec/kwiecieƒ). Trasa liczàca ponad
21 km prowadzi wokó∏ malowniczego Jeziora ˚ywieckiego. Pó∏maraton o Puchar Starosty ˚ywieckiego rozpoczyna cykl biegów
pn. „Z∏ota 50-tka”, w którego sk∏ad wchodzà: Bieg na ˚ar, Bieg na
Pilsko, Bieg na 10 km w JeleÊni oraz Bieg na Rysiank´.
Z myÊlà o tych, którzy nie lubià biegaç, tylko w∏óczyç si´ po górach dwa razy w roku (w maju i paêdzierniku) organizowany jest
Zlot Turystyczno-Ekologiczny „Czyste Góry”. Mi∏oÊnicy gór podzieleni na grupy wyruszajà na szlaki z zadaniem oczyszczenia ich ze
Êladów pozostawionych przez nieodpowiedzialnych turystów.

ence – it is the only chance to listen to classical, contemporary
and even rock music in the market square.

LIVING FOLKLORE >> ‘Żywieckie Gody’ featuring carollers
from Silesia Beskids area is equally picturesque. The Beskids
Christmas art and writing folk competition for young people are
organized at the same time (Dec-Jan). Constructing an Easter
Palm and decorating eggs require a lot of skills which can be
learned at ‘Easter in Our Ancestors’ Tradition folk workshop
(Mar-Apr). Traditional holiday always involve a lavishly set table.
You can find out what highlanders eat during the District
Review of Regional Dishes (Nov). You can taste kwaśnica (sour
soup), beans with cabbage, spur oat soup, oilcake, cheese and
other traditional Żywiec area delicacies prepared by the local
housewives associations.

MOUNTAINS AND LAKES >> Five hundred runners from
across Europe gather on the main market square in Żywiec to
participate in the half-marathon around the Żywiec lake
(Mar/Apr). The half-marathon for the Prefect Cup begins the
‘Golden Fifty’ cycle of running events. For those who prefer hiking to running the ‘Clean Mountains’ eco-tourism event is held
twice a year (May&Oct). Those who love the mountains are
divided into groups and set out on the trails to clean up the rubbish left by irresponsible tourists.
Starostwo Powiatowe w ˚ywcu
ul. Krasiƒskiego 13, 34-300 ˚ywiec, tel. 033 861 24 24
e-mail: starostwo@zywiec.powiat.pl
Dojazd: pociàgiem, autobusem / Getting there: by train, by bus
Informacja turystyczna / Tourist information: ˚ywiec, ul Zamkowa 2
Adresy / Addresses: Muzeum Browaru, ul. Browarna 88 / ˚ywiec Brewery
Museum, 88 Browarna str.; Muzeum Miejskie, ul Zamkowa 2, ˚ywiec/
˚ywiec Town Museum, 2 Zamkowa str, ˚ywiec
www.starostwo.zywiec.pl, www.zywiecczyzna.pl
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Urszula Gabryelska

THE ESSENCE OF THE CARIBBEAN

KiedyÊ s∏yn´∏a z obfitych
po∏owów pere∏ i pi´knych pla˝.
DziÊ do tych niewàtpliwych
atutów Margarity, karaibskiej
wyspy u wybrze˝y Wenezueli,
dodaç nale˝y wysokiej klasy
hotele, wyÊmienity rum
i doskona∏e warunki
do uprawiania sportów wodnych.
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Kiedy w 1498 r. Krzysztof Kolumb dotar∏ do Isla Margarita i sàsiadujàcych z nià wysp Coche i Cubagua, nie móg∏ oderwaç od nich
oczu. Zachwycony soczystà zielenià lasów tropikalnych i bia∏ymi
pla˝ami oblanymi turkusowymi wodami Morza Karaibskiego nazwa∏ je Krainà Wytchnienia. Po up∏ywie pi´ciu stuleci trafnoÊç
spostrze˝enia wielkiego ˝eglarza potwierdzajà turyÊci odpoczywajàcy w hotelowych enklawach otaczajàcych zwartym pierÊcieniem najpi´kniejsze pla˝e. A poniewa˝ wybrze˝e Margarity liczy
167 km, jest w czym wybieraç. Znajdziemy tu zarówno Êwietnie
zagospodarowane po∏acie bia∏ego piasku, przy których dzia∏ajà
przytulne knajpki oraz wypo˝yczalnie sprz´tu nurkowego i windsur fingowego, jak i zupe∏nie dzikie i odludne zakàtki.

fot. L.Freites

RAJ DLA WINDSURFERÓW >> Wyspa Margarita jest
jednym z pi´ciu miejsc na Êwiecie oferujàcych najlepsze warunki
do uprawiania winsur fingu i kitesur fingu. Od po∏owy lutego do
koƒca maja surferzy okupujà niewielkà pla˝´ rozpoÊcierajàcà si´
wokó∏ miasteczka El Yaque. Na odbywajàce si´ w tym czasie zawody z ca∏ego Êwiata Êciàgajà amatorzy i mistrzowie tego sportu. Koniec pla˝y przej´li we w∏adanie kitesurterzy. Spacerujàc t´dy, mo˝na podziwiaç wysportowanych m∏odych ludzi i bajecznie
kolorowe kity fruwajàce nad wodà. W El Yaque panuje luêna
sportowo-rozrywkowa atmosfera. M∏odzie˝ w dzieƒ oddaje si´
sportowym pasjom, a wieczorem bawi si´ w klubach, pubach
oraz dyskotekach.
¸agodny klimat (Êrednia temperatura w roku wynosi 27°C), ciep∏e
morze i piaszczyste pla˝e Margarity zadowolà te˝ amatorów biernego wypoczynku. W luksusowych hotelach, takich jak malowniczo po∏o˝ona Hesperia Isla Margarita, na spragnionych b∏ogiego

It was once famous for pearl fishing
and beautiful beaches. Nowadays,
Margarita, one of the Caribbean Islands
on Venezuela shore, has also top class
hotels, excellent rum and marvellous
conditions for water sports.
When Christopher Columbus reached Isla Margarita and the
neighbouring Coche and Cubagua in 1498, he could not take
his eyes off them. He was thrilled with the juicy green of the
tropical forests and white beaches embraced with turquoise
waters of the Caribbean Sea. He called the island the Land of
Respite. After five centuries this name still seems accurate and
it is confirmed by the tourists resting in the oases tightly surrounding the most beautiful beaches. There is a lot to choose
from, since Margarita’s shoreline is 167 km long. Here, you will
find finely kept stripes of white sand with cosy cafés, diving and
windsurfing equipment rentals, as well as wild, secluded nooks.

WINDSURFER’S PARADISE >> Margarita Island is
one of the five locations in the world with the best windsurfing
and kitesurfing conditions. A small beach in the vicinity of El
Yague is crowded with fans of surfing from mid-February to the
end of May. The contest attracts windsurfing amateurs and pros
from around the world. A part of the beach is taken by
kitesurfers. Walking around, you may admire the colourful kites
cheerfully fluttering over water. El Yaque has a cool ambiance
dominated by sport and entertainment. Young people give
themselves to sport at day, and to having fun in clubs, pubs and
discos at night. Gentle climate (average temp is 27°C), warm
sea and sandy beaches on Margarita will also please those who
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lenistwa turystów czekajà baseny, korty tenisowe, restauracje,
salony odnowy biologicznej i wiele innych, zach´cajàcych do pozostania w hotelu atrakcji. W przerwach mi´dzy kàpielami wodnymi i s∏onecznymi warto wybraç si´ na kilka jednodniowych wycieczek po wyspie (mo˝na samemu wynajàç samochód lub wyruszyç na organizowane przez hotel jeep safari).

prefer resting less actively. Luxurious hotels, like the picturesquely located Hesperia Isla Margarita, offer swimming-pools,
tennis courts, biological renewal studios and many others
attractions to those who are longing for blissful laziness, luring
them to stay in the hotel. In your free time it is worth to take a
few one-day excursions around the island (you can rent a car or
embark on a jeep safari organized by the hotel).

PODRÓ˚ W G¸ÑB LÑDU >> Podczas przeja˝d˝ki odkrywamy prawdziwe oblicze wyspy, na które sk∏adajà si´ piaszczyste i kamieniste pla˝e, lasy deszczowe (Park Narodowy Cerro
Copey), poroÊni´te ogromnymi kaktusami pustynie oraz surowe góry. Jedna z tras prowadzi do stolicy La Asunción. Miasto z obawy
przed atakami piratów za∏o˝ono w g∏´bi làdu. Do dziÊ zachwyca
pi´knà kolonialnà architekturà i wàskimi uliczkami prowadzàcymi do
królujàcej na wzgórzu fortecy Santa Rosa. Ciekawym przystankiem
w drodze do stolicy jest miasteczko El Valle szczycàce si´ okaza∏ym
sanktuarium Virgen El Valle (Matki Boskiej Dziewicy z Doliny).
Niezapomnianych wra˝eƒ dostarcza te˝ wizyta w Porlamar. To typowe portowe miasto t´tni ˝yciem o ka˝dej porze dnia: rano o˝ywa targ rybny oferujàcy niezliczone gatunki stworzeƒ morskich
(w tym kilka odmian rekinów), przed po∏udniem p´kajà w szwach
galerie handlowe (wyspa jest strefà wolnoc∏owà), po po∏udniu zaÊ
oblegane sà nadbrze˝ne restauracyjki serwujàce wyÊmienite ryby
i owoce morza. Nocà z klubów i dyskotek p∏ynà rozgrzewajàce rytmy salsy i marengue. B´dàc w Porlamar, warto odwiedziç delfinarium, w którym mo˝na p∏ywaç z tymi sympatycznymi ssakami.
Przyrodniczym hitem wyspy jest park La Restinga, czyli malownicza
laguna poroÊni´ta lasami namorzynowymi. Rejs ∏odzià meandrujàcà mi´dzy kana∏ami jest okazjà do zobaczenia z bliska wiecznie zielonych drzew, miejsc l´gowych flamingów i pelikanów oraz ostryg
obrastajàcych korzenie namorzyn.

TRAVELLING INLAND >> You will discover the true
face of the Island – sandy and pebbles beaches, the rain forest (Cerro Copey National Park), deserts with huge cactus
and rough mountains – if you travel inland. One of the most
interesting routes leads to the capital city La Asuncion. The
city was built inland for fear of pirate attacks. It continues to
enchant with beautiful colonial architecture and narrow
streets leading to the Santa Rosa fortress towering over the
town. The small town of El Valle, with the Virgen El Valle
(Holy Mary of the Valley) sanctuary, makes an interesting
stop on the way. A visit to Porlamar is an unforgettable experience. This is a typical port town boasting with life at any
time of the day: the fish market, offering countless sea animals (including several shark species) is the most animated
place in the morning, shopping centres are bursting with
crowds before noon (the Island is a duty-free zone) and coast
restaurants serving delicious fish and seafood are swarmed
in the afternoon. The warming rhythms of salsa and
meringue fill the clubs and discos at night. While you are in
Porlamar, you may want to visit the dolphinarium, where you
can take a swim with these cute mammals. La Restinga Park
is the natural hit of the island. It is a picturesque laguna covered with mangrove forests. A cruise on the meandering

fot. L.Freites
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REJS NA SÑSIEDNIE WYSPY >> Nieopodal Per∏y Karaibów, jak cz´sto nazywa si´ Margarit´, le˝à dwie mniejsze wysepki: dzika i s∏abo zaludniona Coche oraz bardziej zagospodarowana Cubaqua. P∏ynie si´ na nie katamaranem. Mi∏ym urozmaiceniem rejsu (trwa ca∏y dzieƒ) jest postój na rajskiej pla˝y, podczas którego mo˝na nurkowaç z maskà i fajkà.
Na b´dàcej wizytówkà Karaibów Isla de Coche znajduje si´ naturalne spa, czyli s∏one jeziorko, które okresowo wysycha, pozostawiajàc b∏oto o w∏aÊciwoÊciach leczniczych. G∏ównà atrakcjà Isla
de Cubaqua sà ruiny Noueva Cádiz, pierwszego miasta za∏o˝onego przez hiszpaƒskich zdobywców w Ameryce Po∏udniowej.
W XVI w. miasto po∏awiaczy pere∏ zosta∏o zniszczone przez tsunami. Cztery stulecia póêniej wydobyto z dna morza zagadkowe
monolity b´dàce przedmiotem licznych naukowych spekulacji,
ostatnio zaÊ archeolodzy odkryli pozosta∏oÊci Êwiàtyni (turyÊci nie
mogà ich jeszcze oglàdaç).
Przed opuszczeniem wyspy, która jest bramà do zwiedzania Wenezueli (lot do Caracas trwa 25 min), warto kupiç naszyjnik z pere∏ i butelk´ karaibskiego rumu. W szare i pochmurne dni te oryginalne karaibskie pamiàtki przywo∏ajà przyjemne wspomnienia z wakacji.

canals is an opportunity to see the evergreen trees, flamingos and pelicans hatching areas and oysters covering the
mangrove roots up close.

CRUISE TO THE NEARBY ISLES >> There are two
smaller islands in the vicinity of the ‘pearl of the Caribbean’, as
Margarita is often called – wild and scarcely inhabited Coche
and the more developed Cubaqua. They can be reached by
catamaran. A stop on a paradise beach is a nice touch during
the cruise (it takes all day). You can scuba dive there. Isla de
Coche, the showcase of the Caribbean, offers a natural spa, a
saline lake which temporarily dries out leaving healing mud.
The main attraction of Isla de Cubaqua is the ruins of Noueva
Cadiz, the first town established by Spanish conquistadors in
Latin America. This town of pearl fishers was destroyed by a
tsunami in the 16th century. Mysterious monoliths were
fetched from the sea bottom in the 20th century and remains
of a temple have been recently discovered. Before you leave
the Island which is called the gate to Venezuela (the flight to
Caracas takes 25 min), buy a pearl necklace and a couple of
bottles of rum. These original souvenirs from the Caribbean
will bring back great memories on grey and cloudy days.

fot. L.Freites

TRAVEL

HOLIDAY TRAVEL Sp z o.o.
ul. Nowowiejska 10, 00-653 Warszawa
Tel. +48 22 2100 602, +48 22 2100 622
Fax. +48 22 825 9393
info@holidaytravel.pl

Wypoczynek na wyspie Margharita znajdziemy
w ofercie „Âwiat ∫ la Carte”
biura podró˝y Holiday Travel (www.holidaytravel.pl).
Ceny: 1690 PLN (7 nocy) all inclusive + przelot ok. 4000 z∏
Stays in Medjume Island are organized
by Holiday Travel (www.holidaytravel.pl) and are a part
of the special ‘World ∫ la Carte’ offer.
Price: 1690 PLN (7 days) all inclusive+ flight ca. 4000 PLN
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Pawe∏ Wroƒski

NOT ONLY KNEDLIK Y

Kuchnia Czech jest
bogatsza niż nam
się zdaje, a lokalne
menu zróżnicowane.
Każdy z 16 regionów
oferuje specjały
odzwierciedlające
miejscową historię
i charakter. Aby się
o tym przekonać,
wystarczy wziąć
udział w programie
Ochutnejte Českou
republiku,
po naszemu
– Posmakujcie
Czech!

Czech cuisine offers more than we think.
Each of the 16 regions has its specialties reflecting
the local spirit and history. To find out,
join ‘Taste the Czech Republic’ project!

fot. EastWest Imaging , fotolia.com
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Knedle – fundament czeskiej kuchni
Czesi przygotowujà knedle na wiele sposobów, wype∏niajàc je zarówno owocowymi, jak i wytrawnymi farszami. Oto podstawowy przepis na pszennà bu∏k´ gotowanà na parze.
Sk∏adniki: 500 g grubo mielonej màki pszennej, 1 pe∏na ∏y˝eczka soli, 1 jajko
i 1 ˝ó∏tko, grudka dro˝d˝y wielkoÊci orzecha laskowego, 2 szklanki mleka,
2–3 czerstwe kajzerki.

Nasi południowi sąsiedzi opracowali smakowity program przybliżający arkana czeskiej kuchni. Pierwsze certyfikowane restauracje już oferują regionalne specjały. Do publicznej wiadomości podaje się receptury potraw. Ulubioną można przyrządzić w domu, korzystając z opracowań mistrzów czeskiej kuchni. Zobaczmy, co w ramach oryginalnej promocji oferują nam
Karkonosze, Południowe Czechy i Morawy.

ZNACIE, ALE CZY PRÓBOWALIÂCIE?

Sposób przygotowania
Màk´ wsypujemy do miski i solimy. Do mleka dodajemy roztrzepane jajko i ˝ó∏tko, rozdrobnione dro˝d˝e i wyrobiamy niezbyt g´ste ciasto. Pozostawiamy je do
wyroÊni´cia (co najmniej 1,5 godz.). Nast´pnie dodajemy bu∏ki pokrojone
w drobnà kostk´. Po wymieszaniu z ciastem formujemy pod∏u˝ne wa∏eczki. Wk∏adamy do wrzàcej wody, pozostawiajàc garnek na pe∏nym p∏omieniu. Gdy woda
zacznie si´ gotowaç, zmiejszamy p∏omieƒ. Przez 15 min gotujemy knedle pod
przykryciem, nast´pnie obracamy i gotujemy nast´pne 15 min. Pierwszy knedel,
zanim zaczniemy kroiç go na plastry, przecinamy na pó∏, aby sprawdziç, czy jest
ugotowany (przekrojony mo˝na jeszcze dogotowaç).

Poland’s southern neighbours have developed
an interesting project presenting the gastronomic landscape of the Czech
Repu-blic. Certified restaurants
offer local specialities and the
recipes are available online.

fot. arch. Czeski OÊrodek Narodowy

>> Karkonosze są w czołówce regionów najczęściej odwiedzanych
przez Polaków. Latem włóczymy się po najwyższym paśmie
Sudetów i zdobywamy Śnieżkę. Zimą jeździmy na nartach,
odwiedzając Pec pod Sněžkou,
HEARD ABOUT IT, BUT
Janské Lázně, Špindlerův Mlýn
HAVE YOU TASTED IT? >>
i Harrachov – ośrodki oferujące
The Giant Mountains are the second
rozleglejsze od naszych tereny narciarmost often visited Czech region by Polish
skie. Kuchnia czeska nie jest tak bardzo
tourists. In the summer Poles hike the highest
odległa od polskiej czy niemieckiej. Je się suto i dość kalorycz- range in the Sudeten Mountains and in the winter ski in Pec pod
nie. Wśród regionalnych potraw króluje krkonošske kyselo,
Sněžkou, Janské Lázně, Harrachov and Špindlerův Mlýn. Czech
cuisine is lavish and high in calories. The krkonošske kyselo,
a soup similar to Polish sour rye soup, is the queen of the table.
Knedliky – staple Czech food
It has an aroma of mushrooms, onion and cumin. Yummy! If you
The Czech prepare knedliky in various ways – with fruit or other fillings.
The following is a basic recipe for a steamed wheat bun.
Ingredients: 500 g whole-wheat flour, 1 teaspoon of salt, 1 egg
and 1 yolk, hazelnut-sized lump of yeast, 2 cups of milk, 2-3 old rolls.
Instructions:
Sieve the flour into a bowl and add salt. Add the whipped egg, yolk and
yeast to the milk and knead dough. Leave it to rise for at least half an hour,
add chopped rolls. Form long strips. Throw them on boiling water; leave
the pot on full heat. Reduce heat when the water starts boiling. Boil covered
for 15 minutes, turn over and boil for another 15 minutes. Take out one
knedlik and cut it in half to check if it’s ready. If it is, cut it into stripes.
If it’s not cooked, put it back into the boiling water.
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are overwhelmed with the lavishness of the regional food, take a
refreshing bath and wellness treatments in the Janské Lázně resort.

BEST TIME FOR A VISIT >> Vrchlabi holds two interesting events: a craft fair (July) where traditional handicraft
and food can be purchased (www.strelnicevrchlabi.cz) and the
Giant Mountains Beer Festival (second weekend in August)
(www.krkonosskepivnislavnosti.cz)

zupa podobna do naszego żurku. Kosztując tego pikantnego
dania, poczujemy smak grzybów, cebuli i kminku. Podaje się je
z dodatkiem jajka, ziemniaków i natki pietruszki. Palce lizać. Jeśli przeraża was sutość podkarkonoskich potraw, możecie
sobie zafundować odświeżającą kąpiel i zabiegi wellness w kurorcie Janské Lázně .

KIEDY WARTO TU BYå >> Vrchlabí, miasteczko będące „bramą Karkonoszy”, organizuje dwie ciekawe imprezy: jarmark rzemiosł (lipiec) oferujący oprócz rękodzieła tradycyjne
wyroby kulinarne oraz Karkonoski Festiwal Piwny (drugi weekend sierpnia), podczas którego będzie można skosztować nie
tylko piwa, ale i specjałów czeskiej kuchni.
www.strelnicevrchlabi.cz; www.krkonosskepivnislavnosti.cz
NIE ZNACIE, TYM BARDZIEJ POSMAKUJCIE! >>
Południowe Czechy są bodaj najmniej znanym, a zarazem najbardziej fascynującym regionem Czech. Wśród malowniczych
wzgórz kryją się twierdze z białym zamczyskiem w miejscowości Hluboká i czerwonym zameczkiem Červená Lhotá wznoszącym się na skalistej wyspie na jeziorze. Drogi Południowych
Czech krzyżują się w wiekowych miasteczkach z barwnymi kamieniczkami i starymi browarami. W piwiarniach Českich Budějowic przesiadywał Szwejk, zanim został wojakiem. Perłą regionu jest położony nad Wełtawą Česki Krumlov. Zamek górujący
nad miasteczkiem może iść w zawody z praskimi Hradczanami.
W Południowych Czechach zaczyna się kraina rybnych stawów
ciągnąca się ku Morawom. W menu tego regionu królują ryby.
Najpopularniejszym zaś daniem jest karp dla Petra Voka. Rybę,
w której rozsmakował się ostatni przedstawiciel szlacheckiego
rodu z Rožemberek, smażono na oleju i słonince, przyprawiono
czosnkiem, pieprzem i słodką papryką. Jeśli uzyskamy zezwolenie, możemy w stawach, zwanych rybnikami, sami złowić karpia.

HAVEN’T HEARD ABOUT IT, THEN TASTE IT! >>
Southern Bohemia is probably the best known and the most
fascinating region in the Czech Republic. Picturesque hills
hide fortresses like the white castle in Hluboká and the red
Červená Lhota castle on a rocky island. České Budějovice is the
capital city of the region where Švejk used to hang out before he
became a soldier. Český Krumlov on the Vltava River is the pearl
of the region. Southern Bohemia is also the land of fish ponds
spreading towards Moravia. No wonder then, that the regional
menu is dominated by fish dishes. Petr Vok’s carp is the most
famous one. This delicacy is fried in oil and pork fat, seasoned
with garlic stripes, black and sweet pepper.
BEST TIME FOR A VISIT >> Česky Krumlov invites for
carnival fun and lavish meals (Feb. 16), and the Renaissance
Five-Pettaled Rose historic festival (June 18–20). On Sept.
24–28 the town celebrates its patron, St Vaclav, who is also
the patron of the Czech Republic, wine and beer makers.
www.ckrumlov.cz.

fot. P. Wroƒski
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KIEDY WARTO TU BYå >> Česki Krumlov zaprasza na:
karnawałową zabawę i obfity zapustowy poczęstunek (16 lutego), renesansowy Festiwal Pięciolistnej Róży (18–20 czerwca)
z historycznym jarmarkiem, dobrym jedzeniem i trunkami
z krumlowskiej gospody. 24–28 września miasto odda hołd swojemu partonowi św. Wacławowi, który jest także patronem
Czech, winiarzy i browarników. Na gości czekają tańce, śpiewy,
piwo, burczak i tradycyjne czeskie przysmaki. www.ckrumlov.cz.
WYDAJE SI¢ WAM, ˚E ZNACIE... >> Południowe
Morawy są krainą wina. Wapienne, nagrzane słońcem wzgórza
Pálavy i wilgotne powietrze znad rzeki Dyji, sprawiają, że panują
tam dogodne warunki do uprawy winorośli. Czesi, niczym Szwajcarzy, wina produkują tak mało, że wypijają je sami. Dlatego też
chcąc się nacieszyć ich trunkami, trzeba się zatrzymać na dłużej.
Zwiedzanie południowomorawskich piwnic, nazywanych sklepami, jest przeżyciem nie tylko gastronomicznym. Tworzące malownicze ciągi ulice pełne piwnic są charakterystycznym elementem krajobrazu tamtejszych wsi i miasteczek. Na zamku
w Mikulowie jest przechowywana gigantyczna beczka, służąca
niegdyś zlewaniu trunków, którymi poddani spłacali daninę włodarzom zamku. Zasiadając za stołem na Południowych Morawach, skosztujcie koniecznie pieczonej gęsi. Pečená hodová
husa jest podawana zwyczajowo z knedlami. Czesi, należący do
tej samej strefy kulturowej co Węgry i Austria, celebrują dzień
św. Marcina (11 listopada). W tym czasie na stołach króluje gęsina – zupy, solidne drugie dania i lżejsze potrawki z podrobów –
wyśmienicie komponują się ze świętomarcińskim winem. Młode
czerwone svatomartinské víno jest niczym beaujolais. Zwiastuje
walory danego rocznika, a do potraw z gęsi pasuje idealne.

fot. P. Wroƒski

KIEDY WARTO TU BYå >> Festiwal Otwartych Piwnic
Winnych (20–21 marca) w regionie Slovacka to okazja do degustacji słowackich win i kuchni; www.slovacko.cz
Jazda Królów (koniec maja) – tej ciekawej imprezie folklorystycznej odbywającej się w miejscowości Vlčnov towarzyszą tańce
i śpiewy do białego rana oraz dobre wino. www.jizdakralu.cz
Podczas dni otwartych zabytków w Uherskim Hradiště (11–12
września) swe podwoje otworzą piwniczki winne w Mařaticach; www.slavnostivinauh.cz
Winobranie Palavskie (wrzesień) w Mikulovie, mieście z ponad
200-letnią tradycją winiarską, czeka na nas młode wino i ciekawy program kulturalny; www.mikulov.cz

YOU THINK YOU KNOW IT >> Southern Moravia is
the land of wine. The sun-bathed limestone slopes of Palava
and humid air of the Dyja River provide excellent conditions for
growing vine. The Czech, just as the Swiss, manufacture so little wine that they drink it themselves. If you want to enjoy those
beverages, stop here. Sitting down at a table in Southern
Moravia, make sure you taste the roasted duck. Pečená
hodová husa is traditionally served with knedliky. The Czechs
celebrate St Martin’s day (Nov.11) when goose meet is served
in soup, meat and pluck which go well with St Martin wine.

BEST TIME FOR A VISIT >> The Open Wine Cellars
Festival (Mar. 20–21) in Slovacko region is a opportunity to
taste Slovak wines and cuisine; www.slovacko.cz
The Kings Ride (end of May) is a folk event held in Vlãnov;
www.jizdakralu.cz. During the Days of Historical Sites in
Uherski Hradiszt (Sept. 18–12) the wine cellars in
Mafiaticace will be open; www.slavnostivinauh.cz.
Palavskie Vine picking (Sept.) in Mikulov offers young wine
and a cultural programme; www.mikulov.cz
Wszystko o programie Ochutnejte Českou republiku (po czesku i angielsku,
wersja polska w przygotowaniu) na www.czechspecials.cz
Program zostanie zaprezentowany w Polsce pod has∏em „W´drujàcy knedliczek”. Degustacje odb´dà si´ w: Krakowie (1 marca), Katowicach (2 marca)
Cz´stochowie (16 marca), Warszawie (8 kwietnia), Wroc∏awiu (12 kwietnia)
i Poznaniu (13 kwietnia), szczegó∏y na www.czechtourism.com.
IInformation about Ochutnejte Českou republiku (Czech, English, Polish version
under construction) available at www.czechspecials.cz.
The programme will be promoted in Poland by the slogan ‘W´drujàcy knedliczek’.
Degustations are scheduled in: Kraków (Mar. 1), Katowice (Mar. 2), Cz´stochowa
(16 Mar.), Warsaw (Apr. 8), Wroc∏aw (12 Apr.) and Poznaƒ (Apr. 13), details at
www.czechtourism.com.
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Krzysztof Mich

COURTYARD SANCTUARIES IN PRAGA

By∏y w niemal
ka˝dym podwórku
warszawskiej Pragi,
Kamionka
i Grochowa.
Budowano
je najcz´Êciej
ze sk∏adek
mieszkaƒców.
Jedne proste
w formie, inne
bogato zdobione.
Wszystkie na miar´
fundatorów,
którzy Ziemi´ Âwi´tà
chcieli mieç jak
najbli˝ej domu.

Sanctuaries used to
be built in almost
every courtyard in
Praga, Kamionek and
Grochów districts in
Warsaw. They were
usually funded by
local residents. Some
were simple, others
were lavishly
decorated, just right
to suit their founders
who wanted to bring
the Holy Land closer
to home.

fot. K.Mich
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fot. K.Mich

Praskie kapliczki podwórkowe powstawa∏y najcz´Êciej wówczas,
gdy ludziom wiod∏o si´ êle, a przysz∏oÊç wydawa∏a si´ niepewna.
By∏y miejscem kultu, narodowej pami´ci, symbolem wolnoÊci,
czasem lokalnym koÊcio∏em, a nawet klubem, w którym gospodynie wymienia∏y si´ informacjami. Szczególnie w czasach, gdy
radio by∏o rzadkoÊcià, a o telewizji jeszcze nikt nie s∏ysza∏, ma∏o
kogo obchodzi∏o, co wydarzy∏o si´ na innych kontynentach, skoro po sàsiedzku dzia∏o si´ tyle ciekawych rzeczy. W przerwach
mi´dzy zdrowaÊkami nieraz mo˝na by∏o us∏yszeç – „A wie pani,
˝e ta spod ósemki, to z tym spod siedemnastego...”.
Praga by∏a rozmodlona od zawsze. Ju˝ w XV w. nale˝a∏a do biskupów p∏ockich. Potem przez lata by∏a zwiàzana z osiad∏ymi tu
zakonami bernardynów i bernardynek. ObecnoÊç duchownych
wpisa∏a si´ na sta∏e w lokalne nazewnictwo (ul. Panieƒska, panienkami nazywano bernardynki), a nawet w herb Pragi (jednym
z jego elementów jest Kaplica Loretaƒska).

NARODOWA PAMI¢å >> W II po∏. XVIII w. Szmul Zbytkower wydzier˝awi∏ ogromne po∏acie ziemi na prawym brzegu
Wis∏y i rozpoczà∏ ich parcelacj´. Mimo ˝e wÊród nowych w∏aÊcicieli ziemi przewa˝ali wyznawcy Tory, kult maryjny nie straci∏ na
sile. ˚ydzi budowali tu kamienice, a w wielu domach powsta∏y
˝ydowskie domy modlitwy. Jednak kapliczki nie zgin´∏y. Czasami
zamiast nich wznoszono krzy˝e. Upami´tnia∏y wa˝ne i bolesne
wydarzenia w dziejach miasta, np. rzeê Pragi dokonanà przez Suworowa w 1794 r. (krucyfiks w ogrodzeniu siedziby metropolity
prawos∏awnego u wylotu Jagielloƒskiej do al. SolidarnoÊci), powstanie styczniowe (ul. Strzelecka 26) i listopadowe (kapliczka
przy ul. Mi´dzynarodowej na ty∏ach Sanktuarium Pomordowanych na Wschodzie). W mieÊcie, w którym pod koniec XIX w.
urz´dowo próbowano narzuciç j´zyk rosyjski i prawos∏awie, modlitwa przy nich by∏a patriotycznym obowiàzkiem katolika.

Courtyard shrines were usually raised when people were doing
well, but future seemed uncertain. They were the place of cult,
national remembrance, a symbol of freedom, sometimes a local
church and even a club where housewives chatted. In times
when radio receivers were rare, no one heard about television,
very few people were interested in what happened on other
continents since the neighbourhood was bustling with news. It
was typical to hear ‘...and did you know that the woman living at
8 and the man living at 17...’ in between Hail Marys. Praga has
always been pious. It belonged to Płock bishops in the 15th
century. Later, Bernardine monks and nuns settled here. The
centuries-long presence of clergy is reflected in the names of
the streets and even in the crest of Praga.

NATIONAL REMEMBRANCE >> In the 2nd half of the
18th century Szmul Zbytkower leased large pieces of land and
began parcelling them out. Although the majority of new land
owners were Torah believers, the cult of Virgin Mary remained
strong. Jews raised buildings with Jewish houses of prayer.
However, the shrines did not vanish. Although sometimes only
crosses were raised instead. They commemorated the significant and painful events in the history of the city i.e. the massacre committed by Suvorov’s army in 1794 (a crucifix at the
crossing of Jagiellońska Str. and Solidarności Av.), the January
Uprising (26 Strzelecka Str.) and the November Uprising
(Międzynarodowa Str.). The end of the 19th century saw strong
attempts to impose Russian language and the Orthodox faith
on Polish people, therefore saying prayers by the shrines was
considered a patriotic duty of every Catholic.
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TU ˚YJÑ KATOLICY>> W 20-leciu mi´dzywojennym na jednego
˝yda przypada∏ jeden katolik, mariawita lub ewangelik. W takiej mieszaninie
ka˝dy chcia∏ podkreÊliç, kim jest, w co wierzy. To jeden z powodów, dla których na podwórzach ˝ydowskich kamienic zamieszkanych przez katolików,
budowano wcià˝ nowe kapliczki. Powstawa∏y najcz´Êciej z inicjatywy lokatorów wspólnie finansujàcych przedsi´wzi´cie. Pieniàdze zbiera∏ dozorca, wyszukiwa∏ majstra i rozlicza∏ go z budowy. Bywa∏o, ˝e figur´ fundowa∏a jedna
rodzina. Niekiedy wznoszono je przy fabrykach lub warsztatach ze sk∏adek
pracowników. Taki w∏aÊnie rodowód majà: odnowiona niedawno kapliczka
(w niszy domu u zbiegu ulic Zàbkowskiej i Korczaka) ufundowana w 1908 r.
przez pracowników fabryki Labor oraz ta stojàca przy ogrodzeniu by∏ej wytwórni Koneser (u zbiegu Markowskiej i Zàbkowskiej). Kapliczki mówi∏y obcym: „Tu ˝yjà chrzeÊcijanie”. Symbol ten okaza∏ si´ jeszcze wa˝niejszy po wybuchu II wojny Êwiatowej. Podczas niemieckiej okupacji wiara by∏a wa˝nym
kryterium decydujàcym o ˝yciu lub Êmierci. Wprowadzono zakaz organizowania zgromadzeƒ, a na ulicach przeprowadzano ∏apanki. Niebawem ˚ydów
wysiedlono do getta. Ci, którzy zaj´li ich mieszkania, te˝ budowali kapliczki
– najwi´cej wzniesiono w 1943 r., czyli po likwidacji warszawskiego getta.

LOKALNE KOÂCIO¸Y >> Przed 1939 r. na prawym brzegu Wis∏y koÊcio∏ów by∏o niewiele. Istnia∏y wówczas: Kaplica Loretaƒska przy Ratuszowej, koÊció∏ Êw. Micha∏a Archanio∏a i Êw. Floriana przy Floriaƒskiej, Bazylika
NajÊwi´tszego Serca Jezusowego przy Kaw´czyƒskiej, a „za miedzà” koÊció∏
o.o. Pallotynów przy Skaryszewskiej i koÊció∏ Matki Bo˝ej Zwyci´skiej przy
Grochowskiej na Kamionku. „Za Niemca” wyprawa na nabo˝eƒstwo by∏a
niebezpieczna. Odgrodzone solidnà bramà podwórka stawa∏y si´ enklawami kruchej wolnoÊci. Pod ich os∏onà mo˝na by∏o usiàÊç przed figurà Matki
Bo˝ej i pomodliç si´ za poleg∏ych, przebywajàcych w obozach, aresztowanych lub walczàcych w podziemiu. Bywa∏o, ˝e przy kapliczkach udzielano
chrztów i Êlubów. To dlatego poza Êwi´tà figurà lub obrazem mo˝na znaleêç
osobiste pamiàtki po mieszkaƒcach. Za szybà o∏tarzyka przy Brzeskiej 21
znajduje si´ zdj´cie powstaƒca, które pozostawi∏a matka fundatorka. Modlitwy przy kapliczkach koƒczy∏y si´ odÊpiewaniem hymnu „Bo˝e coÊ Polsk´...”. W koÊcio∏ach pe∏no by∏o przecie˝ denuncjatorów, tutaj sami swoi.

SYMBOLE ZWYCI¢STWA >> KomuniÊci za wszelkà cen´ starali si´
zniszczyç wiar´ Polaków, na szcz´Êcie na Pradze ich wysi∏ki spe∏z∏y na niczym. Do okrytej z∏à s∏awà dzielnicy aktywiÊci rzadko si´ zapuszczali. Dzi´ki
temu babcie dalej spotyka∏y si´ przed kapliczkami, uczàc modlitwy swe
dzieci i wnuki. Dzisiaj m∏ode pokolenia pra˝an na nowo odkrywajà ukryte
w podwórzach sanktuaria. Dzieci dbajà o nie, odnawiajà, wpad∏y nawet
na pomys∏ utworzenia turystycznego szlaku Êladem kapliczek. Niech podwórkowe praskie Madonny czuwajà nad nimi.

fot. K.Mich
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CATHOLICS LIVE HERE >> In the between-wars period, there was
one Jew, Mariavite or Evangelic per one Catholic living here. Everyone in this
melting pot wanted to emphasise their faith. This is one of the reasons why
shrines were built in the courtyards of Jewish-owned buildings inhabited by
Catholics. They were usually built on the initiative of the residents financing
the project. Money was collected by the caretaker who also dealt with the
construction workers. It happened that a shrine was funded by one family.
They were sometimes built near factories or workshops by the workers. The
recently renovated shrine at the crossing of Ząbkowska and Korczaka streets
was funded in 1908 by the workers of Labor factory and the one by the fence
of Koneser (Markowska and Ząbkowska streets) has a similar origin. The
shrines were meant to tell strangers: Christians live here. This symbol
became even more meaningful after the outbreak of WWII. Faith kept up the
hope of people living under Nazi occupation. Large gatherings were forbidden and round-ups were carried out in the streets. Jews were moved to the
ghetto. Those who moved into their apartments built chapels – most of them
were raised in 1943, after the ghetto was liquidated.

LOCAL CHURCHES>>There were few churches on the right shore of
the Vistula prior to 1939. Those which existed were: the Loretan Chapel at
Ratuszowa Str., Archangel Michael’s and St. Florian’s Church at Floriańska
Str., The Sacred Heart of Jesus Basilica at Kawęczyńska Str., the
Pallottines Church at Skaryszewska Str. and the Church of the Virgin Mary
Victorious at Grochowska Str. ‘Under the Germans’ attending masses was
dangerous. The courtyards surrounded with massive gates became
enclaves of frail freedom. Under their protection people sat in front of the
shrines and prayed to the Virgin Mary for freedom, those killed, those in
death camps, arrested or fighting in the underground. It happened that
baptism and marriage ceremonies took place in front of the shrines. That
is why personal artefacts can often be found next to holy statues and paintings in the chapels. A photo left by the founder can be still seen behind the
glass in a shrine at 21 Brzeska Str. Shrine prayers ended with ‘Boże, coś
Polskę’ hymn. It was believed that churches were full of informers, while
only well-known folks gathered at the chapels.

fot. K.Mich

SYMBOLS OF VICTORY >>The communists did their best to
destroy Poles’ faith. These endeavours were in vain in Praga. The ‘activists’
rarely visited the bad reputation district. Owing to that, elderly women continued to meet by the shrines and taught their daughters and granddaughters prayers. Nowadays, the young generation of Warsaw residents is rediscovering the sanctuaries hidden in the courtyards. Children look after and
renew them. They even had an idea to create a shrine trail for tourists. May
the Madonnas from Praga courtyard watch over them.
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TEKST PROMOCYJNY

LUBUSZ
SUMMER CAPITAL

Wyobraêcie sobie du˝e i pi´kne
jezioro, którego zasnute mg∏à
brzegi wydajà si´ nie mieç koƒca.
Na Mazurach nad takim akwenem
k∏´bi∏by si´ t∏um turystów. Tymczasem nad Jeziorem S∏awskim
i rozpostartà nad jego brzegami
malowniczà S∏awà – cisza i spokój.
Czy trzeba lepszej rekomendacji,
by tu przyjechaç?
JEZIORO S¸AWSKIE >> Najwi´ksze z jezior Pojezierza
S∏awskiego wyró˝nia si´ urozmaiconà linià brzegowà; przecinajà
jà liczne zatoczki i pó∏wyspy. Takie Êrodowisko upodoba∏y sobie
ptaki wodno-b∏otne, tj. g´gawa, kormoran, ∏ab´dê niemy, ˝uraw.
Natomiast okoliczne lasy zamieszkujà ptaki drapie˝ne: bielik, rybo∏ów, kania czarna i ruda, myszo∏ów, jastrzàb i b∏otniak. Nic
wi´c dziwnego, ˝e Mi´dzynarodowa Organizacja Ornitologiczna
uzna∏a Pojezierze S∏awskie za ostoj´ ptaków o randze europejskiej. Najlepszà porà na obserwacje ptaków w ich naturalnym
Êrodowisku jest wczesna wiosna. Z kolei lato – w tym regionie

Imagine a big beautiful lake
with its seemingly endless shores
wrapped in mist. If this was
in Masuria the place would
be swarmed with tourists.
The S∏awskie Lake and the
picturesque town of S∏awa on its
shore, however, are peaceful
and quiet. Do you need any more
encouragement to come here?
S¸AWSKIE LAKE >> The largest of the lakes in the area,
Sławskie Lake, stands out owing to its diversified shoreline,
numerous bays and peninsulas. This is the environment chosen
by water bird species i.e. Greylag Goose, Cormorant, Mute
Swan and Crane. The nearby forests are inhabited by prey
birds: White-tailed Eagle, Osprey, Black and Red Kite,
Common Buzzard, Hawk and Harrier. No wonder that the
International Ornithological Organization named the Sławskie
Lakeland a European bird refuge. Early spring is the best season to watch birds. Summer – favours fans of the outdoors. The
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d∏ugie i upalne – sprzyja amatorom aktywnego wypoczynku.
Najwi´cej atrakcji jezioro oferuje wodniakom, g∏ównie windsurferom i ˝eglarzom. Doskona∏e warunki do uprawiania ˝eglarstwa
Êciàgajà zarówno amatorów tego sportu, jak i zawodników
uczestniczàcych w mi´dzynarodowych regatach i zawodach ˝eglarskich oraz w Regatach o Puchar Polski w klasie Omega. Jezioro S∏awskie wraz z Obrzycà zapoczàtkowuje Lubuski Szlak Wodny – malowniczà tras´ kajakowà liczàcà ok. 200 km. Przez Kana∏
Dêwiƒski mo˝na dotrzeç rzekà Obra do Warty i dalej do piastowskiego grodu Santoka. Obj´te strefà ciszy wody jeziora przyciàgajà w´dkarzy, którzy przybywajà tu licznie w nadziei z∏owienia taakiej sztuki. Nad Jeziorem S∏awskim nie b´dà si´ nudziç tak˝e turyÊci, dla których woda nie jest ulubionym ˝ywio∏em. Szlaki rowerowe, Êcie˝ki przyrodnicze i konne (Szlak Konny Dwóch P´tli
w Lubiatowie) zach´cajà do poznawania przyrodniczych atrakcji
regionu na rowerze, pieszo lub konno.

MIASTO NAD JEZIOREM>> Malowniczy park miejski
(poroÊni´ty g∏ównie bluszczem pospolitym) ∏àczy Jezioro S∏awskie
ze S∏awà, uroczym miasteczkiem o zachowanym Êredniowiecznym uk∏adzie architektonicznym. Nowoczesne oblicze miasta wyznacza Nowy Rynek wraz z pierwszà w Polsce Alejà Gwiazd Bluesa (powsta∏a w zwiàzku z Ogólnopolskim Festiwalem Bluesowym „Las, Woda & Blues” odbywajàcymi si´ w Radzyniu). ArtyÊci pokroju Magdy Piskorczyk czy S∏awka Wierzcholskiego z Nocnej Zmiany Bluesa przybywajà tu po s∏aw´ (ich d∏onie sà odciÊni´te na p∏ytkach alei), natomiast turyÊci – po wypoczynek
wÊród urzekajàcych krajobrazów. Latem w S∏awie a˝ roi si´ od
gwiazd, szczególnie sceny kabaretowej i muzycznej. Na S∏awskiej
Stanicy Âmiechu (26 czerwca) zaprezentujà si´ najwybitniejsi polscy satyrycy, 3 lipca podczas Letniego Festiwalu Rockowego zagrajà najlepsze rockowe kapele. Ukoronowaniem letniego sezonu b´dzie impreza Lato bez Granic – S¸AWA 2010. (6–8 sierpnia) – którà uÊwietni wyst´p zespo∏u BAJM.

lake has a lot to offer to windsurfers and yachtsmen. Excellent
yachting conditions attract amateurs and professionals participating in international regattas, competitions . Sławskie Lake and
Obrzyca are the beginning of the Lubusz Water Trail – a 200-km
long picturesque kayak route. The lake is a silence zone and as
such it attracts numerous fishers. Those who are not enthusiasts
of water, will not be bored here either. Bicycling trails, nature
paths and horseback-riding trails (i.e. the Two Loop Trail in
Lubiatów) encourage to discover the tourist attractions of the
region on a bike, horse or walking.

CITY BY THE LAKE >> The park covered with ivy, joins the
Sławskie Lake with Sława, a quaint medieval town. The modern face of the town can be seen in the New Market with the
first Blues Music Walk of Fame in Poland. Artists like Magda
Piskorczyk and Sławek Wierzcholski from the Nocna Zmiana
Bluesa band perform here (their handprints can be seen on the
pavement), while tourists seek rest among the picturesque
landscape. Sława attracts cabaret and music celebrities in the
summer. The Sława Laughter Stop (June 26) will feature outstanding Polish satirists and the best rock bands will play on
July 3 at the Summer Rock Festival. Summer Without Borders
– SŁAWA 2010 (August 6-8) will be the great finale event with
BAJM concert as one of the highlights.

Dojazd/Getting here: ze Wschowy, Leszna, G∏ogowa i Zielonej Góry
Informacja turystyczna/Tourist Information:
ul. H. Pobo˝nego 10, tel. 068 355 83 24/25
Adresy: koÊció∏ pw. Mi∏osierdzia Bo˝ego – Plac Rynek,
koÊció∏ pw. Âw. Micha∏a Archanio∏a – plac ks. K. Tomkiewicza 1.
Addresses: late-Classicist God’s Mercy Church – Main Market
Square – late-Renaissance Archangel Michaels’ Church
– 1 Tomkiewicza Square
www.slawa.pl
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B∏a˝ej Krupa

POLAND'S GREEN WALL
Zielona Góra – ratusz /rathouse

Ziemia Lubuska
rozciàgajàca si´
wÊród lasów
i polodowcowych
jezior skrywa
urzekajàce
zakàtki i miejsca
o niezwyk∏ym
klimacie.
Co tak
wyjàtkowego
jest w tej krainie,
˝e turyÊci wracajà tu co
rok niczym
ptaki do gniazd?

The Land of Lubuskie, which spreads among forests and
post-glacial lakes, is full of enthralling spots and places
with a unique climate. What is so extraordinary about
this that makes tourists come back here every year like
birds to their nests?

fot. arch. Zielonogórski Urzàd Marsza∏kowski
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fot. P.Fabijaƒski, arch. Zielonogórski Urzàd Marsza∏kowski, T. Jastrz´bski

Park Narodowy „UjÊcie Warty”/”UjÊcie Warty” National Park

Lasy pokrywajà zielonym p∏aszczem niemal
po∏ow´ powierzchni Ziemi Lubuskiej. Najwi´ksze z nich to puszcze: Notecka, Drawska i Bory DolnoÊlàskie. Zielonà Êcian´ zachodniej Polski tworzà: Park Narodowy „UjÊcie Warty”,
fragment Drawieƒskiego Parku Narodowego
oraz parki krajobrazowe: ¸agowski, Gry˝yƒski,
Pszczewski, Barlinecko-Gorzowski, Krzesiƒski.
Szczególnie malowniczy jest „¸uk Mu˝akowa”
z pi´knym XIX-wiecznym parkiem angielskim
wpisanym na list´ Êwiatowego dziedzictwa
UNESCO. Ka˝dy, kto chcia∏by zobaczyç 240 gatunków ptaków, wÊród których 26 zagro˝onych jest wygini´ciem – powinien odwiedziç
Ziemi´ Lubuskà wiosnà lub jesienià podczas
sezonowych migracji ptaków.
Na terenie parków znajdujà si´ liczne kwatery
agroturystyczne, leÊniczówki. Do najwi´kszych
oÊrodków wypoczynkowych nale˝à te po∏o˝one w Lubniewicach, ¸agowie Lubuskim, S∏awie, OÊnie Lubuskim. Du˝o uroku majà te˝
mniejsze, tj. Wilkowo, Niesulice, Zbàszyƒ, ¸ochowice, D∏ugie, G∏´bokie.

Forests coat in green almost half of the Land
of Lubuskie. The biggest are: Notecka
Forest, Drawska Forest and Lower Silesian
Wilderness. Western Poland's green wall is
made of: Ujście Warty National Park, part of
Drawa National Park, as well as of landscape
parks: Łagów, Gryżyna, Pszczew, BarlinekGorzów, Krzesin. Muskau Bend Landscape
Park is particularly picturesque with its beautiful 19th-cent. English garden included on the
UNESCO world heritage list. Those, who wish
to see 240 species of birds, 26 of which are
at the brink of extinction, should visit the
Land of Lubuskie in spring or autumn, when
the birds migrate. The parks have numerous
agritourist lodges and forester's cottages.
The biggest resorts are those in Lubniewice,
Łagów Lubuski, Sława and Ośno Lubuskie.
The smaller ones – Wilkowo, Niesulice,
Zbąszyń, Łochowice, Długie and Głębokie
– are no less charming.

AN ACTIVE LEISURE WITH NATURE
>> The lakes and rivers of the Lubusz

AK TYWNY WYPOCZYNEK NA ¸O- Voivodeship often merge together creating a
NIE NATURY >> Jeziora i rzeki woje- system of routes. The biggest lakes are:
wództwa lubuskiego cz´sto si´ ∏àczà, tworzàc
systemy szlaków wodnych. Najwi´ksze jeziora
to: S∏awskie, Osiek i Nies∏ysz. Popularnymi
wÊród kajakarzy szlakami wodnymi sà: Odra,

Sławskie, Osiek and Niesłysz. Popular routes
among canoeists are: the Oder, Warta,
Pliszka, Obra, Noteć, Nysa Łużycka and
Bóbr. Canoeists row under the "green roofs"

Sp∏yw kajakowy/Canoeing rally

Wino z Ziemi Lubuskiej
Wine from the Land of Lubuskie
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Zamek w Mi´dzyrzeczu/ Mi´dzyrzecz castle

Panzerwerki w wsi Pniewo/Panzerwerk in Pniewo

Pliszka, Obra, Warta, Noteç, Nysa ¸u˝ycka i Bóbr. Kajakarze p∏ynà pod zielonymi dachami uformowanymi przez korony drzew,
s∏yszàc w oddali Êpiew ptaków. Królestwem sportu jest Drzonków – oÊrodek pi´cioboju nowoczesnego – znajdujà si´ tu korty
tenisowe, baseny i inne obiekty rekreacyjne. Do S∏awy licznie
przybywajà ˝eglarze, natomiast okolice Sul´cina upodobali sobie
rowerzyÊci przemierzajàcy trasy rowerowe przebiegajàce przez
malownicze lasy i pagórki. Chcàc zobaczyç Park Narodowy „UjÊcie Warty” po∏o˝ony w historycznej delcie ujÊcia Warty do Odry,
najlepiej udaç si´ w okolice Kostrzyna. Rzeki i rozlewiska wokó∏
g∏ównego miasta regionu tworzà jeden z najwi´kszych w Europie rezerwatów ptactwa wodnego. Sercem parku jest Centrum
Edukacji Przyrodniczej w Chyrzynie organizujàce ciekawe zaj´cia
terenowe i laboratoryjne. Dla potrzeb mi∏oÊników przyrody wytyczono liczne szlaki piesze i rowerowe oraz Êcie˝ki przyrodnicze:
„Ptasi Szlak” (prowadzi przez najatrakcyjniejsze tereny by∏ego rezerwatu S∏oƒsk), „Przyrodniczy Ogród Zmys∏ów”, „Mokrad∏a”. B´dàc w okolicy, warto odwiedziç Muzeum ¸àki w Owczarach.
G∏ównà atrakcjà Âwierkocina jest Zoo Safari, pierwszy ogród zoologiczny w Polsce, który mo˝na zwiedzaç samochodem terenowym. W parku o powierzchni ponad 20 ha ˝yje ok. 600 zwierzàt.
Podziwianie dzikich stworzeƒ z bardzo bliska dostarcza turystom
niezapomnianych wra˝eƒ.

of trees, hearing birds singing in the distance. The kingdom of
sport is Drzonków – the centre of modern pentathlon with its
tennis courts, swimming pools and other objects. The area of
Sulęcin is the favourite place of cyclists who ride through the
routes among picturesque forests and hills. If we would like to
see the Ujście Warty National Park, it is best to go near
Kostrzyn. The rivers and backwaters around this major city of
the region make one of the biggest reserves of waterfowl in
Europe. The heart of the park is the Centre of Natural Education
in Chyrzyno which organizes interesting field and laboratory
classes. For the lovers of nature numerous walking and cycling
routes, and nature paths have been marked.
Major attraction of Świerkocin is the Zoo Safari, the first zoological park in Poland which can be visited by off-road car. On the
park's more than 20 ha live about 600 animals. Seeing the wild
creatures so near gives the tourist unforgettable experiences.

NA TROPIE ZABYTKÓW >> W pierwszej po∏owie XIII w.
na Ziemi Lubuskiej powsta∏y zamki ksià˝´ce w: KroÊnie Odrzaƒskim, Bytomiu Odrzaƒskim, Szprotawie, Przewozie, ˚aganiu oraz
zamek templariuszy w Chwarszczanach. Wiek póêniej wzniesiono zamki królewskie w Mi´dzyrzeczu i Wschowie, zamki ksià˝´ce w Ko˝uchowie i Sulechowie oraz pierwsze zamki rycerskie

TRACING THE MONUMENTS >> In the first half of
the 13th cent. in the Land of Lubuskie princely castles were
built in Krosno Odrzańskie, Bytom Odrzański, Szprotawa,
Przewóz, Żagań and the Knights Templar castle in Chwarszczany. A century later royal castles were erected in Międzyrzecz and Wschowa, princely castles in Kożuchów and
Sulechów and the first knight castles in Torzym, Borów Polski,
Słońsk and Świebodzin. And in Łagów, a well protected fortress
of the Order of Saint John was built. In the 15th cent. more
knight castles were erected in Bobrzany, Miodnica, Otyń, Sława
and Witków. At that time also three bastion castles were built in
Kostrzyn, Siedlisk and Zbąszynek. An informal tourist capital of
the Land of Lubuskie is Łagów – a miniature town surrounded

fot. arch. T. Olendzki
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fot. arch. Zielonogórski Urzàd Marsza∏kowski

¸agów – zamek joannitów/Lagów – the fortress of the Order of Saint John.

w Torzymiu, Borowie Polskim, S∏oƒsku i Âwiebodzinie. W ¸agowie stan´∏a zaÊ silnie umocniona warownia joannitów. W XV w.
powsta∏y dalsze zamki rycerskie, m.in. w Bobrzanach, Miodnicy,
Otyniu, S∏awie i Witkowie. W tym okresie zbudowano te˝ trzy
zamki bastionowe – w Kostrzynie, Siedlisku i Zbàszynku.
Niekoronowanà stolicà turystycznà Ziemi Lubuskiej jest ¸agów
– miniaturowe miasteczko otoczone jeziorami. Cenne zabytki
skrywa Santok – dawny gród s∏owiaƒski po∏o˝ony przy ujÊciu Noteci do Warty. W wielu miastach (Krosno Odrzaƒskie, Bytom Odrzaƒski, Ko˝uchów, ˚agaƒ, ˚ary, Szprotawa, Strzelce Krajeƒskie,
Wschowa) zachowa∏ si´ dawny uk∏ad urbanistyczny, fragmenty
murów obronnych, monumentalne ratusze i budowle sakralne.
Lubuskie ma dwie stolice: Zielonà Gór´, w której rezydujà w∏adze
samorzàdowe, i b´dàcy siedzibà wojewody Gorzów Wielkopolski. Zielona Góra, miasto o tradycjach winiarskich, szczyci si´
pi´knymi staromiejskimi kamieniczki i Palmiarnià na szczycie Winnego Wzgórza. Natomiast chlubà przeglàdajàcego si´ w nurtach
Warty Gorzowa sà: gotycka katedra i XVIII-wieczne spichlerze.
Ciekawie zaaran˝owane muzea przybli˝ajà przyrod´, histori´
i kultur´ ludowà regionu. Najwi´ksze znajdujà si´ w Zielonej Górze (z du˝ym dzia∏em winiarskim), Gorzowie Wielkopolskim i Nowej Soli. Na uwag´ zas∏ugujà te˝ muzea: archeologiczne w Âwidnicy, wojskowe w Drzonowie, technik wiejskich w Bogdaƒcu oraz
grodu Santok. Budownictwo ludowe mo˝emy podziwiaç w skansenach we wsiach Ochla i Buczyny.

ÂLADAMI WOJENNYCH HISTORII >> Najwi´kszà
atrakcjà ziemi mi´dzyrzeckiej sà podziemia Mi´dzyrzeckiego Rejonu Umocnionego wybudowanego przez Niemców w okresie
mi´dzywojennym. Zachowana do dziÊ cz´Êç fortyfikacji to zaby-

Gorzów Wielkopolski – gotycka katedra/ Gorzów Wielkopolski – the Gothic catedral.

with lakes. Precious relics are in Santok – the former Slavic
town at the estuary of the Noteć to the Warta. In many towns
(Krosno Odrzańskie, Bytom Odrzański, Kożuchów, Żagań, Żary,
Szprotawa, Strzelce Krajeńskie, Wschowa) the old urban plan,
parts of defense walls, monumental town halls and sacred buildings have been preserved. Lubusz Voivodeship has two capitals:
Zielona Góra with the local government and Gorzów
Wielkopolski with the voivode. Zielona Góra is a city of wine
making traditions, with beautiful, old-town tenement houses and
the green house on top of the Wine Hill. And the pride of
Gorzów, which reflects itself in the waters of the Warta, are: the
Gothic cathedral and the 18th-cent. granaries. Interestingly
arranged museums acquaint with the region's nature, history
and folklore. The biggest are in Zielona Góra (with a huge wine
section), Gorzów Wielkopolski and Nowa Sól. Also should be
mentioned the museums: archeological in Świdnica, military in
Drzonów, of rural technologies in Bogdaniec and the museum of
the town of Santok. Folk building technologies can be witnessed
in the open air museums in the villages of Ochla and Buczyny.

TRACING BACK THE HISTORY >> The greatest
attraction of the Międzyrzecz land are the undergrounds of the
Międzyrzecz Fortified Region built by the Germans between
the wars. The part of the fortifications which has been preserved until today is unique in the whole Europe. Several dozen
bunkers of reinforced concrete make in the MFR a clever
labyrinth. Under ground there is a sewerage system, lighting
and even a narrow track electric railway. Two biggest in Europe
winter dens of bats have been created – the reserves
"Nietoperek" and "Nietoperek II". Every year around 30 000
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Rekonstrukcja historyczna w Boryszynie / Historical reconstruction in Boryszyn

tek unikalny na skal´ europejskà. W sk∏ad MRU wchodzi kilkadziesiàt bunkrów ˝elbetonowych tworzàcych przemyÊlny labirynt. Podziemia wyposa˝ono w: kanalizacj´, system wentylacyjny, oÊwietlenie, a nawet wàskotorowà kolejk´ elektrycznà.
W bunkrach utworzono rezerwaty „Nietoperek” i „Nietoperek II”
– najwi´ksze w Europie zimowiska nietoperzy. Co roku sp´dza tu
zim´ ok. 30 tysi´cy r´koskrzyd∏ych.
Czàstk´ historii wojennej odnajdziemy równie˝ w ˚aganiu, gdzie
mieÊci si´ Stalag VIII C, b´dàcy (od 1939 do 1942) obozem jenieckim w VIII Okr´gu Wojskowym Wehrmachtu. W maju 1942 r. w sàsiedztwie stalagu powsta∏ obóz dla lotników alianckich – Stalag
Luft 3, skàd w nocy z 24 na 25 marca 1944 r. uciek∏o 80 jeƒców.
DziÊ w miejscu brawurowej wielkiej ucieczki znajduje si´ Muzeum Martyrologii Alianckich Jeƒców.
Nie lada gratkà dla mi∏oÊników militariów b´dà odwiedziny w Lubuskim Muzeum Wojskowym w Drzonowie dokumentujàcym dokonania Wojska Polskiego w XX w. Wi´kszoÊç wystaw pochodzi
w∏aÊnie z tego okresu, w tym unikatowa kolekcja lotnicza. Zbiory obejmujà kilka tysi´cy eksponatów i przesz∏o 200 dzie∏ sztuki
o tematyce historyczno-batalistycznej. Warto te˝ zajrzeç do imponujàcej biblioteki. Przy placówce dzia∏a Oddzia∏ Towarzystwa
Przyjació∏ Fortyfikacji, które co roku w Boryszynie organizuje Zlot
Mi∏oÊników Fortyfikacji.

Chiroptera spend their winter here. We'll find part of war history also in Żagań, where the Stalag VIII C was created. Between
1939 and 1942 it was a prisoner-of-war camp in the 8th
Military Region of Wehrmacht. In May 1942, near the stalag,
the Allies airmen camp named Stalag Luft 3 was made. In the
night of 24/25 March 1944 80 prisoners escaped from here.
Today in the place of this courageous flight there is the
Museum of the Allies Martyr Prisoners. A feast for the military
lovers will be a visit to the Lubusz Military Museum in Drzonów,
where the achievements of the Polish Army of the 20th cent.
are shown. Most exhibitions come from that period, including
a unique aviation collection. The museum has several thousand
exhibits and over 200 works of art devoted to military history.
It is also worth visiting the impressive library. Here a branch
of the Fortifications Friends Association is open. Each year
they organize a Rally of Fortification Amateurs in Boryszyn.
Urzàd Marsza∏kowski Województwa Lubuskiego
Lubuskie Voivodeship Chairman Office
Podgórna 7, 65-472 Zielona Góra
Wydzia∏ Turystyki Regionalnej, Regional Tourism Department
Tel. 068 4565 268, turystyka@um.lubuski.pl
www.lubuskie.pl, www.ziemialubuska.pl
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Piotr Janowczyk

BETWEEN THE ADRIATIC AND THE APENNINES

fot. P. Janowczyk

Gdy wspomnia∏em
znajomemu, ˝e planuj´ wyjazd
do Abruzji, popatrzy∏ na mnie
i spyta∏: „Jedziesz do Gruzji?
A mówisz po rosyjsku?”.
Zrozumia∏em wtedy,
jak egzotycznà krainà
jest dla nas jedna
z najstarszych w∏oskich
prowincji – Abruzzo.
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When I mentioned to my friend
that I was planning to visit
Abruzzo, he looked at me and
said: "Are you going to Georgia?
Do you speak Russian?"
I realized then how exotic
Abruzzo is to us, this one
of the oldest provinces of Italy.
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ODKRYWANIE ABRUZJI >> Wi´kszoÊç osób odwiedzajàcych Pó∏wysep Apeniƒski koƒczy swojà podró˝ w jednym z pó∏nocnow∏oskich kurortów turystycznych. Bardziej wymagajàcy
zwiedzajà znane oÊrodki kulturalne, tj. Florencj´ lub Weron´, sycàc si´ pi´knem architektury i sztuki. Jedynie najbardziej dociekliwi podró˝nicy decydujà si´ na eksplorowanie Êrodkowej i po∏udniowej cz´Êci W∏och. Na nich w∏aÊnie poÊrodku w∏oskiego buta (po jego wschodniej stronie) czeka Abruzja. Ta kraina cichych
miasteczek i b∏´kitnego Adriatyku jest intrygujàcà odmianà dla ludzi zm´czonych wielkomiejskim gwarem Rzymu lub Neapolu.
GÓRSKA FORTECA >> Auto m´czy si´ podczas wspinaczki po wàskich, kr´tych dró˝kach. Wreszcie póênym wieczorem docieram do Civitella del Tronto. Zostawiam baga˝ w hotelu
i wyruszam na nocny spacer pustymi ulicami górskiego miasteczka. Nad rozsypanymi na wzgórzu ma∏ymi domkami króluje
ogromna twierdza z systemem fortyfikacji wybudowanym pod
koniec XVI w. przez w∏adajàcych tà cz´Êcià W∏och Bourbonów.
Civitella usytuowana na jednym z najwy˝szych okolicznych szczytów stanowi∏a doskona∏y punkt strategiczny, zaÊ jej grube mury
chroni∏y nie tylko przed wrogiem, ale tak˝e przed ˝arem, który leje si´ z nieba w letnie dni. Cytadela zosta∏a zdobyta podczas zjednoczenia W∏och (w 1861 r.) przez oddzia∏y z Piemontu. Budowla
zachowana w doskona∏ym stanie skrywa czynnà do dziÊ podziemnà cystern´, która niegdyÊ zapewnia∏a pitnà wod´ w czasie
obl´˝enia i umo˝liwia∏a odpieranie d∏ugotrwa∏ych ataków.

KREW, SERCE I ÂWI¢TE SCHODY >> Abruzzo to region przesiàkni´ty wyjàtkowà, iÊcie w∏oskà duchowoÊcià. Jedno
z najstarszych centrów chrzeÊcijaƒstwa we W∏oszech. Mimo ˝e ta
prowincja W∏och s∏ynie z ruchu pielgrzymkowego, zaskoczy∏a
mnie du˝a liczba koÊcio∏ów i klasztorów oraz skrupulatnoÊç duchownych w badaniu relikwii. Wi´kszoÊç pamiàtek po cudach zosta∏a potwierdzona przez Watykan. W ma∏ej miejscowoÊci Manoppello nale˝àcej niegdyÊ do królestwa Neapolu jest przechowywana Volto Santo, czyli Âwi´ta Chusta, z wizerunkiem brodatego
m´˝czyzny identycznym jak na Ca∏unie Turyƒskim. Relikwia, której udokumentowane losy si´gajà 1645 r., jest ∏àczona z chustà
Êw. Weroniki. Wykonana z morskiego jedwabiu, materia∏u nie
dajàcego si´ pomalowaç, od dziesi´cioleci budzi emocje nie tylko pielgrzymów, ale i naukowców. Niemiecki badacz i dziennikarz Paul Badde, b´dàcy monografistà ca∏unu z Manoppello,
twierdzi, ˝e chusta pochodzi z czasów Chrystusa z Nazaretu.

fot. P. Janowczyk
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one hundred kilometers of adventure

DISCOVERING ABRUZZO >> Most people visiting the
Apennine Peninsula end up in one of the north Italian tourist resorts.
Those more demanding go to famous cultural centres, that is
Florence and Verona, feasting their eyes with architectural and artistic beauty. Only those most inquisitive decide to explore the central
and southern part of Italy. For them, in the centre of the Italian shoe
(in its eastern part), waits Abruzzo. This land of quiet towns and the
sky-blue Adriatic is an intriguing change for people tired with the big
city noise of Rome or Naples.
A MOUNTAIN FORTRESS >> The car is exhausted after

fot. P. Janowczyk

climbing the narrow and winding paths. Finally, late in the evening, I
reach Civitella del Tronto. I leave my luggage at the hotel and go for
a night walk along the empty streets of this mountain town. Over the
small houses scattered on the hill dominates a giant citadel with
a system of fortifications built at the end of the 16th cent. by the
Bourbons, who ruled this part of Italy. Civitella, situated on one of the
highest peaks in the area, was a perfect strategic location and its
thick walls protected not only from enemies but also from the heat of
the summer days. The citadel was conquered during the unification
of Italy (in 1861) by the troops of Piemont. This perfectly preserved
building conceals a still used water tank which provided drinking
water at the time of a siege and made long defense possible.

BLOOD, HEART AND SACRED STAIRS >> Abruzzo is a
region soaked with typically Italian spirituality. It is one of the oldest Christianity centres of Italy. Even though this province is
famous as pilgrimage destination, I was nonetheless surprised
with a huge number of churches and monasteries, as well as by
meticulousness of the clergy in examining the relics. Most miracle
proofs were acknowledged by the Vatican. In a small town of
Manoppello they keep the Volto Santo, that is a Holy Veil, with an
image of a bearded man, identical with the one on the Turin
Shroud. This relic, whose documented history goes back to
1645, is associated with the veil of Saint Veronica. The cloth,
made of sea silk – material that cannot be painted – has been rising emotions for decades not only among the pilgrims, but also
the researchers. A German researcher and journalist Paul Badde,
who specializes in the Manoppello Shroud, claims that it comes
from the time of the Christ of Nazareth. Pilgrims come to the town
of Lanciano to see the holy relics from the 8th cent. AD. Since then
the remains of a body and human blood have been kept in a church.
They have been partly mummified. When in the 20th cent. they were

53

50-55 abruzja:50-55 abruzja

7:24 PM

Page 54

100 kilometrów przygody

Do miejscowoÊci Lanciano przybywajà pielgrzymi, by zobaczyç
cudowne relikwie z VIII w. Od tego czasu w koÊciele sà przechowywane szczàtki cia∏a oraz krwi ludzkiej, które uleg∏y cz´Êciowej
mumifikacji. Kiedy w XX w. przekazano je do medycznej ekspertyzy, patolog prof. Odoardo Linoli stwierdzi∏, ˝e jest to ludzkie
serce, zaÊ zachowana krew ma grup´ AB, czyli takà samà, jakà
odnaleziono na Ca∏unie Turyƒskim.
Tropiàc miejsca kultu, nie ominà∏em te˝ miejscowoÊci Campli. Zach´cony informacjà o odkrytych w podziemiach koÊcio∏a Santa
Maria in Platea wczesnorenesansowych freskach odwiedzi∏em te˝
znajdujàce sie nieopodal Scala Sancta, czyli Âwi´te Schody.
Zgodnie z tradycjà wspi´cie si´ na szczyt jest równoznaczne z odpuszczeniem grzechów.

NAD ADRIATYKIEM >> Wybrze˝e Abruzji, ciasno oplecione d∏ugim ∏aƒcuchem hoteli, ma specyficzny urok. Mniej gwarne ni˝ Lido, bardziej kameralne i spokojniejsze od wybrze˝a zachodniego. Mieszkajàcy tu ludzie kultywujà lokalne zwyczaje i rytua∏y. Miejscowi rybacy wznoszà na pla˝ach drewniane budowle, zwane trabocchi. Te ustawione na palach rachityczne domki
sta∏y si´ obok ma∏ych górskich koÊció∏ków z relikwiami
z poczàtków chrzeÊcijaƒstwa znakiem rozpoznawczym prowincji
Abruzzo, która s∏ynie tak˝e z wyÊmienitego czerwonego wina
Montepulciano d'Abruzzo.

given for an expertise, prof. Odoardo Linoli, a pathologist, discovered that it is a human heart and that the blood belongs to
AB group, the same as the one from the Turin Shroud. Tracing
the religious places I also went to Campli. Encouraged by the
information about the undergrounds discovered in the church
Santa Maria in Platea containing the early Renaissance frescoes
I also visited the nearby Scala Sancta, that is the Sacred Stairs.
According to the tradition climbing to the top of the stairs is a
automatic remission of sins.

THE ADRIATIC >> The Abruzzo coast, rimmed with a long
chain of hotels, has a specific charm. It is quieter than Lido and
more intimate and peaceful than the Western coast. Local people cultivate their customs and rituals. Special architectural features of this region are the so-called trabocchi – wooden buildings erected by the fishermen. These rickety houses built on
piles are, besides the small mountain churches with the relics,
the landmarks of Abruzzo, which is also famous for a delicious
red Montepulciano d'Abruzzo wine.
Dojazd: najlepiej samochodem/Getting there: best by car
Wiza: nie jest wymagana/Visa: not required
Waluta/Currency: euro
www.abruzzoturismo.it

fot. P. Janowczyk
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Do∏àcz do naszego
zespo∏u!
Magazyn Âwiat Podró˝e
Kultura szuka:
handlowców,
dziennikarzy,
podró˝ników.
tel: 22 845 58 41
kontakt@magazynswiat.pl
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Rafa∏ Ostrowski

GI˚YCKO IN WINTER

Serce Wielkich Jezior
Mazurskich t´tni ˝yciem
w miesiàcach letnich.
Zimà, choç nie prze˝ywa
najazdu turystów,
jest miejscem
niezwyk∏ym.
Mo˝e nawet
ciekawszym
ni˝ latem!

fot. arch. kursmazury.com
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The heart of the Great Masurian Lakes
is vibrant with life during the summer
season. In winter, although it is not overly crowded, it is unusual. Maybe even
more interesting than in the summer!

ICEBOATS – WHAT A RIDE >> Do you like wind and

BOJERY – ALE ODLOT >> Lubisz wiatr i szybkoÊç? Nie
mog∏eÊ lepiej trafiç. Gi˝ycko, po∏o˝one nad jeziorami Kisajno i Niegocin, jest wymarzonym miejscem dla amatorów mocnych wra˝eƒ.
Bojer, czyli ˝aglówka na p∏ozach, zapewnia kapitalnà jazd´. Zasady
sà takie same jak na wodzie, ale ró˝nica ogromna – bojer lata! Dzi´ki temu jest du˝o szybciej. Czuç ka˝dà nierównoÊç tafli, kiedy pod
p´dzàcym bolidem z zawrotnà pr´dkoÊcià umyka lód. Gnasz jak kierowca Formu∏y I. Dwuosobowy monotyp XV z kierownicà pozwala
dzieliç radoÊç z uprawiania tego sportu ze wspó∏pasa˝erem. A ma∏e jednoosobowe dn-y zaskakujà zwrotnoÊcià i jeszcze wi´kszym
przyÊpieszeniem. Przy szkwa∏ach pr´dkoÊç wciska w fotel.

fot. arch. kursmazury.com

QRS -Mazury,
ul. Kiliƒskiego 14; 11-500, Gi˝ycko
tel. 087 428 53 03
www.kursmazury.com

Gospoda pod Czarnym ¸ab´dziem
ul. Mazurska 98, 11-513, Rydzewo
tel. 087 421 12 52
www.gospoda.pl

W¢DKARSTWO LODOWE – OKO¡ Z DZIURY >>
Nie ma drugiego miasta w Polsce z tyloma du˝ymi jeziorami
w okolicy. To raj dla w´dkarzy lodowych. Ka˝dy mo˝e nim zostaç.
Poczàtkujàcych zniech´cajà sprawy organizacyjne, na szcz´Êcie ich
za∏atwienie w Gi˝ycku jest wyjàtkowo proste. Prezes ko∏a w´dkarskiego Gi˝ycko-Miasto urz´duje w sklepie w´dkarskim Foto-KaÊka. Sprz´t do po∏owów nie jest drogi (ok. 60 z∏ za w´dk´ z ˝y∏kà,
ko∏owrotkiem, przyn´tà i pikà do wycinania przer´bli). W sklepie
nabyç mo˝na zezwolenia w´dkarskie (ok. 10 z∏ na dzieƒ), a nawet
umówiç si´ na egzamin na kart´ w´dkarskà (w soboty – 30 z∏).
Mo˝na te˝ uzyskaç wszelkie informacje na temat bezpieczeƒstwa
i zasi´gnàç j´zyka, w którym miejscu ryby biorà i w jakiej zatoce
∏owià wytrawni w´dkarze. W´dkarstwo lodowe to sport towarzyski. Mo˝na pogadaç, bo rybka podobno pod lodem nie s∏yszy.
Sklep w´dkarski Foto-KaÊka
ul. Daszyƒskiego 28 b; 11–500, Gi˝ycko,
tel. 087 428 80 89, www.wedkarstwogizycko.mazury.info.pl

speed? You could not have been in a better place then. Giżycko,
situated on Kisajno and Niegocin lakes, is a dream location for
the fans of hard adventures. An iceboat guarantees an awesome
ride. It is similar to regular sailing, but there is one major difference – an iceboat can fly! Therefore it is much faster. You can feel
any unevenness in the ice when the iceboat moves with dizzy
speed. You are as fast as a Formula 1 driver. A double-seat
Monotype XV with a steering wheel allows you to share the joy of
this sport with a passenger. The small one-seat DNs will surprise
you how manoeuvrable they are and how fast they accelerate.
During a squall, the speed will press you into the seat.
QRS -Mazury,
14 Kiliƒskiego str.14; 11–500, Gi˝ycko
tel. 087 428 53 03
www.kursmazury.com

Black Swan Inn
98 Mazurska str, 11–513, Rydzewo
tel. 087 421 12 52
www.gospoda.pl

ICE FISHING – PERCH FROM AN AIR HOLE >>There is
no other town in Poland surrounded with so many large lakes. It
is ice fishers’ paradise. Anyone can become one. Beginners may
be discouraged by formal matters, but luckily there is not much
red tape in Giżycko. President of the Giżycko fishing club works
in the Foto-Kaśka Fishing Shop. The equipment is not expensive
(about 60 PLN for a fishing rod, fishing line, reel, bate and hand
saw). You can also get a fishing permit (10 PLN per day) and
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NARTY – GÓRY SÑ WSZ¢DZIE >> Zaledwie 20 km na
po∏udnie od Gi˝ycka da si´ poszaleç na nartach. Rodzinna stacja
narciarska stwarza idealne warunki najm∏odszym, ale i doroÊli
znajdà coÊ dla siebie. Sà cztery trasy narciarskie: najtrudniejsza,
„czarna”, o d∏ugoÊci 240 m i kolejne trzy majàce 300, 400 i 700
m, a tak˝e stumetrowa oÊla ∏àczka z oddzielnym wyciàgiem dla
dzieci. Dobrze oÊwietlone stoki (doÊnie˝ane i ratrakowane) pozwalajà na zabaw´ od 9 do 22. Co roku w lutym (w tym roku
13.) odbywajà si´ tu zawody Family Cup – jeÊli chodzi o frekwencj´ – najpopularniejsza narciarska impreza rodzinna w Polsce. Choç mazurskie pagórki nie dorównujà prawdziwym górom, to wspania∏e widoki na jeziora wzmagajà pozytywne wra˝enia. Przy samym stoku narciarskim funkcjonuje pensjonat. Stacja w Okràg∏em to wygodne miejsce, ˝eby prze∏amaç opory i zaraziç si´ narciarskà pasjà.
Rodzinna Stacja Narciarska i pensjonat Sielanka
Okràg∏e 10; 11–510, Wydminy
tel. 087 42 10 615, www.skimazury.pl

Dojazd: autobusem lub pociàgiem
Informacja turystyczna: ul. Wyzwolenia 2, Gi˝ycko
Getting there: By train or by bus
Tourist information: 2 Wyzwolenia St., Gi˝ycko
www.gizycko.turystyka.pl

pass your fishing license test (on Saturdays – 30 PLN) in the
shop. Here, you will also get the up-to-date safety information,
find out where fish bite and were the most experienced fishers
are. Ice fishing is a social sport. You can talk, because fish supposedly can’t hear underneath the ice.
Foto-KaÊka’ Fishing Shop, 28 b Daszyƒskiego str; 11–500, Gi˝ycko,
tel. 087 428 80 89, www.wedkarstwogizycko.mazury.info.pl

SKIING – MOUNTAINS EVERYWHERE >>A skiing
area can be found just 20 km south from Giżycko. The Family
Skiing Station offers excellent conditions for children. Adults will
not be disappointed either. There are four skiing routes: the
most difficult one, the black one, is 240 m long and the others
are 300, 400 and 700 m. There is also a beginners sector with
a separate lift for children. The groomed and illuminated slopes
are open from 9 a.m. to 10 p.m. The Family Cup is organized
annually in February (on the 13th this year). It is the most popular family skiing event in Poland. Although the Masuria hills cannot be compared with real mountains, magnificent views of the
lakes make up for it. There is a guesthouse in the vicinity of the
slope. The station in Okrągłe is an excellent place for beginners
who have only discovered skiing.
Family Skiing Station and Sielanka Guesthouse
Okràg∏e 10; 11–510 Wydminy, tel. 087 42 10 615, www.skimazury.pl
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Urszula Gabryelska

FROM HOT WATER SPA TO A SKIING RESORT

W Tatralandii i Bešenovej – najpopularniejszych
kąpieliskach na Słowacji – jak zwykle tłoczno.
Cóż więc było począć. Wsiedliśmy do samochodu
i pojechaliśmy w głąb Słowacji Środkowej.
W sercu tego regionu odkryliśmy Turčianskie
Teplice, dobre miejsce na zimowy relaks
w gorących źródłach połączony z jazdą na nartach.
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fot. arch. Turcanskie Teplice, www.slovakia.travel

Spokojne kilkutysięczne miasteczko malowniczo otoczone pasmami Wielkiej i Małej Fatry ma bogatą przeszłość
uzdrowiskową. Począwszy od średniowiecza, możni tego
świata przyjeżdżali do tutejszych wód po zdrowie. W następnych stuleciach stałymi kuracjuszami Turčianskich
Teplic byli austriaccy arystokraci. O czasach dawnej
świetności miasta świadczą reprezentacyjne budynki
z przełomu XIX i XX w., np. Mała Fatra (dawny hotel
Grand) i renesansowy dwór.

Tatralandia and Bešenova – the most
popular aqua parks in Slovakia
– were crowded as usual. Therefore
we decided to drive up Central
Slovakia. In the very heart of this
region, we discovered Turčianske
Teplice, the perfect location for a winter rest in a thermal spa and skiing.

RELAKS W TERMACH >> Dziś główną atrakcją
uzdrowiska jest położony w parku nowoczesny kompleks kąpielowy spa & aqupark. Składa się z dwóch wielkich budynków połączonych oszklonym korytarzem oraz
trzech zewnętrznych basenów (w tym jednego całorocznego). W pierwszym budynku mieści się aquapark przyciągający głównie zwolenników aktywnego wypoczynku.
Wnętrze skrywa basen relaksacyjny ze sztuczną falą i tobogany. Krótsza rynna (47 m długości), zwana Kamikadze, jest przeznaczona dla osób lubiących mocne wrażenia (zjeżdża się w niespełna 2 s). Drugą co prawda jedzie
się wolniej, ale za to dłużej (ma 97 m). Nacieszywszy się
do woli termalnymi atrakcjami, zregenerowaliśmy siły
w sympatycznej kawiarence i przeszliśmy łącznikiem do
drugiego budynku, czyli spa. Cisza i spokój, które nas tu
przywitały, stanowiły miłą odmianę po pełnym gwaru
aquaparku, dlatego bez wahania poddaliśmy się atmosferze wyciszenia. Najpierw zanurzyliśmy się w ciepłej wodzie (temperatura 38°C) basenu uspokajającego, potem
zafundowaliśmy sobie dłuższy pobyt w basenie relaksacyjnym (33°C), a na koniec wskoczyliśmy do jacuzzi. Odpowiednio rozgrzani i zregenerowani byliśmy gotowi na
kolejne wyzwanie. Skorzystaliśmy z propozycji „Witalny
Świat”, tj. sauna, kąpiele parowe, orientalne masaże i ayurvedyjska pielęgnacja ciała. Ponieważ czas nas naglił,
opuściliśmy kąpielisko oferujące więcej atrakcji i wyższy
poziom usług niż Tatralandia i Bešenova i udaliśmy się
pobliskie stoki, by poszaleć na nartach.
DLA ZDROWIA I URODY >> Z zazdrością patrzyliśmy na tych, którzy – świadomi turčianskich atrakcji
– zarezerwowali tygodniowy wypoczynek i teraz korzystają z długiej listy zabiegów, jakie oferują hotele Velka
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Fatra i Aqua. Kuracjusze narzekający na zdrowie i samopoczucie wybierają pakiety lecznice lub leczniczo-relaksacyjne
(357–441 euro) z kilkunastoma zabiegami wykonywanymi na
zlecenie lekarza oraz wieczorną kąpielą w szmaragdowym basenie (38°C). Z myślą o ludziach prowadzących siedzący tryb
życia i zmagających się z bólem kręgosłupa przygotowano
siedmiodniowy program leczniczy (287–329 euro), na który
składają się: kąpiele perełkowe, jacuzzi, ćwiczenia rehabilitacyjne i masaże. Z kolei pakiet Beauty (413 euro) jest przeznaczony
dla kobiet pragnących odpocząć i zadbać o swoje ciało. Kąpiele
w wodzie termalnej, odpowiednio dobrana dieta, masaże, ćwiczenia i zabiegi upiększające poprawiają kondycję i samopoczucie. W uzdrowisku nie zapomniano o seniorach, ludziach aktywnych, zestresowanych manedżerach oraz parach pragnących
wspólnie podreperować zdrowie – im również dedykowano specjalne programy. Wykorzystuje się w nich wodę termalną o wysokiej zawartości minerałów, która leczy choroby: ginekologiczne, nerek i dróg moczowych, nerwice, układu ruchu i trawiennego. Lecznicze właściwości wody najlepiej oddziałują na nas podczas kąpieli wirującej, perełkowej, biczy wodnych oraz inhalacji.

The quiet town picturesquely surrounded with Veľká and Malá
Fatra mountain ranges has a long tradition as a health resort.
The mighty of the world came here to improve their health
already in the Middle Ages. The former glamour of Turčianske
Teplice is hinted by the buildings dating back to the turn of the
19th and 20th centuries i.e. Mala Fatra (the former Grand
Hotel) and Renaissance manors.

SPA CHILL OUT >>The modern SPA&Aqupark centre is
the main attraction of the resort. It consists of two large buildings joined with a glazed corridor and three pools outside (one
is open year-long). The Aquapark offers a recreational swimming-pool with artificial waves and toboggans. The shorter pipe
(47 m) called Kamikaze is for those who like hardcore rides (it
takes 2 sec to get down). The second pipe is slower but longer
(97 m). After enjoying the attractions of the thermal springs
and resting in a quaint cafe, we decided to rejuvenate in the
SPA in the other buildings. The peace and quiet which welcomed us here were an appreciated change from the noisy aquapark. First we took a quick soothing bath (water temp. 38°C),
then we stayed a bit longer in the relaxing pool (33°C) and
jumped into a jacuzzi at the end. Warmed up and relaxed we were
ready for the next challenge. We took the ‘Vital World’ treatment
including sauna, steam baths, oriental massage and Ayurvedic full
body treatment. At the end of the day we were sure that
Turčianske Teplice offers more than Tatralandia and Bešenova.

FOR HEALTH AND BEAUTY >> We jealously observed
those who knew in advance about the local offer, took a week
off and were undergoing the numerous treatments offered by
Velka Fatra and Aqua hotels. Those suffering from any kinds of

fot. arch. Turcanskie Teplice, www.slovakia.travel
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Jeśli do tego dodamy zabiegi elektromagnetyczne (poprawiają
ukrwienie tkanek i wspomagają metabolizm), terapię światłem
(wzmacnia układ odpornościowy) oraz masaże (od klasycznego
po shiatsu), to po kilkudniowym pobycie w Turčianskich Teplicach nie tylko odzyskamy zdrowie, ale także radość życia.

fot. arch. Turcanskie Teplice, Zamek Bojnice, www.slovakia.travel

OKOLICZNE ATRAKCJE >> O to, jak spędzić czas wolny
między zabiegami, także nie ma się, co martwić. Zimą czekają na
nas ośrodki narciarskie położone na wzgórzach Małej i Wielkiej
Fatry. Najbliżej leży Valčianska Dolina – niewielka nowoczesna
stacja odpowiednia dla rodzin z dziećmi i początkujących narciarzy (najdłuższa trasa ma 850 m). Konkurencją dla tego ośrodka
jest Jasenska Dolina, gdzie do dyspozycji mamy ponad cztery
kilometry tras (niebieskich i czerwonych). Najdalej jest do Parku
Snow Donovaly, jednego z najpopularniejszych ośrodków narciarskich na Słowacji, oddalonego o 40 km od Turčianskich Teplic. Warto jednak pokonać tę odległość, by móc poszaleć na szerokich i dobrze przygotowanych trasach (11 km długości).
Długim letnim wędrówkom sprzyjają ciekawe trasy trekkingowe
wiodące przez Park Narodowy Wielka Fatra, z których jedna prowadzi do ukrytej w górach Jaskini Harmanieckiej. Niedaleko stąd
do zabytkowej Kremnicy, miasteczka słynącego niegdyś z wydobycia złota i srebra, oraz okazałego zamku w Bojnicach.
Dojazd: samochodem (130 km od Cieszyna)
Noclegi: w hotelach Aqua i Velka Fatra
Ceny: 6-dniowy pobyt uzdrowiskowy: 990 z∏; 6-dniowy pobyt uzdrowiskowy
po∏àczony z jazdà na nartach: 960 z∏; ca∏odzienny wst´p do Aquaparku: 16,60 euro.
Getting there: by car (130 km from Cieszyn)
Accommodation: Aqua and Velka Fatra hotels
Prices: 6-day stay at a health resort: PLN 990; 6-day stay
at a health resort + skiing: PLN 960; Aquapark daily pass:
16.60 euro.
www.therme.sk
Zamek Bojnice/Bojnice Castle

ailments choose the healing-relaxing package (EUR
357–441) including several doctor-prescribed treatments and
evening baths in the emerald pool (38°C). For those who
spend their days behind a desk and have developed back
pains, a special 7-day therapeutic programme is available (EUR
287–329) including: pearl baths, jacuzzi, rehabilitation treatments and massage. Beauty package (EUR 413) is suited for
women wishing to relax and take care of their bodies – baths in
thermal waters, individually chosen diet, massage, exercise and
beauty treatments improve the fitness level and sense of wellbeing. There are also special offers for seniors, stressed-out
managers, active adventure-seekers and couples. All treatments use thermal water high in minerals which cure gynaecological, kidney, urinary, motor and digestive problems, as well as
sooth the nerves. Swirling and pearl baths, water whips and
inhalation are the most effective water treatments. Additional
healing methods include electro-magnetic treatments (improving blood circulation and metabolism), phototherapy (boosts
the immune system) and massage (wide range from classical to
Shiatsu). Only a few days in Turčianske Teplice will allow you to
regain health and joy of living.

LOCAL ATTRACTIONS >> Ski resorts in Veľká and Malá
Fatra Mountains will provide you entertainment in-between treatments. Valčianska dolina, a large modern ski area suitable for
families and beginners (longest route is 850 m), is located nearest to the SPA&Aquapark. Jasenska Dolina offers over 4 km of
blue and red routes. Snow Donovaly Park, one of the most popular ski resorts in Slovakia is 40 km away from Turčianske
Teplice. It is worth going there despite the distance to enjoy the
vast and well-groomed routes (11 km total). In summer, you may
chose to hike in the Veľká Fatra National Park (one of its highlights is the Harmaniecka Cave), visit the town of Kremnica,
famous for gold and silver mining, and tour the castle in Bojnice.
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Iwona Pot´ga

SALTY TR AIL
W latach 30. XX w. w okolicach
K∏odawy odkryto ogromny wysad solny.
Pierwszà sól górnicy wydobyli w 1956 r.
DziÊ Kopalnia Soli „K∏odawa”
jest najwi´kszym krajowym
producentem soli kamiennej
i... wielkà atrakcjà turystycznà.

In the 1930s near K∏odawa
a giant salt dome was discovered.
The first salt was excavated there
in 1956. Today "K∏odawa" Salt Mine
is the biggest Polish producer
of rock salt and... a huge
tourist attraction.

W 2004 r. wydzielono cz´Êç wyeksploatowanych chodników solnych, tworzàc podziemnà tras´ turystycznà, zwanà szlakiem solnym. TuryÊci zje˝d˝ajà 600 m pod ziemi´ – windà, która przewozi
górników do pracy i wyciàga ich urobek na powierzchni´. Podró˝
trwa zaledwie 1,40 min. Po wyjÊciu z klatki stajemy przy kaplicy
Êw. Kingi – patronki górników solnych. W skromnej kaplicy stojà
wyrzeêbione w soli figury Êwi´tej i Matki Boskiej.
Przechodzimy obok g∏´bokiego szybu ∏àczàcego nasz poziom
z poziomem 750 m, gdzie wcià˝ wydobywa si´ s∏one kryszta∏ki.
Nachylamy si´. Przeciàg rozwiewa w∏osy, czuj´ ciep∏o, sól, ziemi´
i spaliny – tak pachnie kopalnia…

In 2004 some of the exploited salt galleries were isolated to
create an underground tourist route called the salty trail.
Tourists go 600 m down by a lift, which takes miners to work
and brings their spoil to the surface. The journey takes only 1,4
minutes. After leaving the cage we come to the chapel of St.
Kinga – patron of salt miners. In this modest chapel there are
salt sculptures of the Saint and of the Holy Madonna.
We pass by a deep shaft which connects the level where we are
with the 750 m level, where crystals of salt are still excavated.
We lean over. Draught blows through my hair, I can feel warmth,
salt, earth and exhaust gases – this is the smell of the mine.

KOLORY SOLI >> Idziemy g´siego za przewodnikiem,

COLORS OF SALT >> One by one we follow our guide
who tells us the story of how the salty deposits came to be, how
they are excavated and how salt is processed; he shows us the
machines and mining devices. Corridors turn from brown to
white and in a moment, on the level of 590 m – to pink. In
Kłodawa, the deposits of pink salt – more than 200 million
years old – are one of the biggest in Europe. Near the wall

który przybli˝a nam histori´ powstania s∏onych z∏ó˝, opowiada
o sposobie wydobywania i przetwarzania soli, pokazuje maszyny
i urzàdzenia górnicze. Korytarze z brunatnych stajà si´ bia∏e, a za
chwil´, na poziomie 590 m – ró˝owe. W K∏odawie pok∏ady ró˝owej soli, liczàcej ponad 200 mln lat, nale˝à do najobfitszych
w Europie. Przy Êcianie stoi rzeêba ducha kopalni – Skarbka.

64-65 szlak solny:64-65 szlak solny

2/6/10

7:38 PM

Page 65

place

Jak ka˝da szanujàca si´ kopalnia, K∏odawa te˝ ma swego ducha.
I jak to z duchami bywa, odpowiednie potraktowanie jego wizerunku gwarantuje spe∏nienie ˝yczenia. Ca∏uj´ wi´c figurk´
w miejsce, gdzie kilka lat temu znajdowa∏y si´ usta.
Na Êcianach ró˝owych korytarzy górnicy wyryli p∏askorzeêby
i pr´gi – niczym w tajemniczych monolitycznych grobowcach.
– To jest tzw. pikowanie – t∏umaczy przewodnik. – Dzi´ki temu
nie b´dà si´ tworzy∏y solne zwisy, które mog∏yby zagra˝aç bezpieczeƒstwu zwiedzajàcych.

there is the sculpture of the mine's spirit – Skarbek. Kłodawa,
as every serious mine, also has its spirit! And as it happens with
ghosts, if you treat his image properly, he will grant your wishes.
So I kiss the statue where some years ago there used to be lips.
On the walls of pink corridors miners have carved reliefs and
stripes, like in monolithic tombs. – This is the so called quilting
– explains the guide. – It prevents the salty sags from appearing, as they could be dangerous for the visitors.

CONCERTS IN THE MINE >> The entrance to the enorKONCERTY W KOPALNI >> WejÊcie do komory solnej
KSR 24 o d∏ugoÊci 180 m, 25 m wysokoÊci i 25 m szerokoÊci zdobià dwa solne witra˝e stworzone przez natur´. ¸ody˝ki u∏o˝one
z zielonych kryszta∏ów soli, kwiaty z fioletowych, pomaraƒczowych, niebieskich, czerwonych... Komora ta jest stopniowo udost´pniana zwiedzajàcym. Nied∏ugo powstanà sale koncertowa
i sportowa. Choç ju˝ odby∏o si´ kilka koncertów. Jeden z nich
w 2007 r. wpisano do Ksi´gi Rekordów Guinnessa jako koncert
na najwi´kszej g∏´bokoÊci. Do kopalni zg∏aszajà si´ artyÊci, którzy
chcieliby tu wystàpiç. Nic dziwnego – akustyka jest wspania∏a.

mous salt chamber KSR 24, 180 m long, 25 m high and 25 m
wide, is adorned with two salt stained glass windows created by
nature. Stems are made of green crystals of salt, flowers of violet,
orange, blue and red crystals. This chamber has been gradually
made accessible to the visitors. Soon there will be a sports and a
concert hall. Some concerts already took place here. One of
them – in 2007 – has made it to the Guinness Book of Records
as the deepest underground. More artists would like to perform
here – acoustics is marvelous here.

wà ciàgnie si´ ok. 400 km solnych korytarzy. Wzd∏u˝ korytarzy poprowadzono tory, tak by górnicy wsz´dzie mogli dojechaç wagonikami. Wcià˝ mo˝na zobaczyç zajezdni´ kolejowà. Wyje˝d˝amy na
powierzchni´ ostatnim transportem turystycznym. Na górze przy
wyjÊciu stojà wagoniki po brzegi wype∏nione bia∏à solà. Cz´Êç tej
soli trafi na nasze sto∏y, cz´Êç na drogi w zimie. Co pi´kniejsze kawa∏ki stanà si´ wkrótce solnymi lampami i rzeêbami. Bedzie mo˝na
je kupiç sklepie z pamiàtkami przy kopalni „K∏odawa”.

THE UNDERGROUND LABYRINTH >> Under the
7000–people Kłodawa there are about 400 km of salt galleries. Along them tracks have been laid so that the miners
can reach everywhere. We can still see a train depot. We go
back to the surface with the last tourist transport. Up there,
near the exit, there stand trolleys full of white salt. Some of it
will get to our tables, some to the roads in winter. The more
beautiful pieces will soon become salt lamps and sculptures.
We will be able to buy them from a souvenir shop near
“Kłodawa” mine.

Dojazd: pociàgiem lub autokarem.
Adres: al. 1000-lecia 2, K∏odawa, tel. 063 273 33 04,
Zjazdy do Kopalni: wy∏àcznie w dni robocze po uprzednim
umówieniu telefonicznym, w godz. 8.00–10.30, 14.30
Nocleg: hotel Dom Górnika (od 50 z∏ za os.),
tel. 063 273 35 54;
www.sol-klodawa.com.pl

Getting there: by train or coach
Address: 2 1000-lecia Av., K∏odawa, tel. 063 273 33 04,
Entrance: 8.00–10.30 a.m. and 2.30 p.m. (working days only, available after
making the arrnagments by phone in advance)
Accommodation: Dom Górnika Hotel (from 50 z∏ per person);
tel. 063 273 35 54,
www.sol-klodawa.com.pl

PODZIEMNY LABIRYNT >> Pod siedmiotysi´cznà K∏oda-
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El˝bieta Wichrowska
EASTER ON THE SLOPE
Hotel Wierchomla Ski & Spa Resort***

JeÊli nie chcesz, aby kolejne Êwi´ta
kojarzy∏y ci si´ ze sprzàtaniem
i zakupami, sp´dê Wielkanoc
w pi´knym miejscu, w rodzinnej
atmosferze i z mnóstwem atrakcji.
Zgodnie z tradycjà, a jednak inaczej.
Zabierz rodzin´ w góry na wiosenny
wypoczynek po∏àczony
z… szaleƒstwem na nartach.

If you don’t want yet another
holiday to pass by on cleaning
and shopping, spend Easter
in a beautiful place, in a family
atmosphere with numerous
attractions. According to the
tradition, yet completely different.
Take your family to the mountains
for a spring break and skiing frenzy.

W sercu Beskidu Sàdeckiego, w malowniczych dolinach pasma
Jaworzyny Krynickiej, otoczone wzniesieniami Wielkiej Pustej i Jaworzynki znajduje si´ miejsce wymarzone na rodzinny odpoczynek. To oÊrodek Dwie Doliny Muszyna-Wierchomla, usytuowany
pomi´dzy Piwnicznà-Zdrój a Muszynà. Raj dla najm∏odszych
i azyl dla ich mam. Wierchomla Ski & Spa Resort*** mo˝e jednoczeÊnie przyjàç 200 osób, na kolejnych 100 czekajà miejsca
w domkach alpejskich.

This dreamlike place is located in the heart of Beskid Sądecki,
in the picturesque valleys of the Jaworzyna Krynicka range, surrounded by the hills of Wielka Pusta and Jaworzynka. The Two
Valleys Muszyna-Wierchomla centre is located between
Piwniczna-Zdrój and Muszyna. It is a paradise for the youngest
and an asylum for their mums. The Wierchomla Ski & Spa
Resort Hotel*** can host 200 people and 100 more can be
accommodated in Alpine Lodges.
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KA˚DEMU WED¸UG POTRZEB TO EACH ACCORDING TO NEED
>> OÊrodek nie jest ani zwyczajnà bazà noclegowà, ani „tylko” oÊrodkiem
spa. Hotel Wierchomla Ski & Spa Resort
jest doskonale wyposa˝onym centrum
wypoczynku rodzinnego. Ka˝dy znajdzie
tu coÊ dla siebie. Specjalnie dla najm∏odszych zorganizowano miniprzedszkole
i klub, w którym starannie dobrana kadra
pedagogów wypowiedzia∏a wojn´ nudzie. Na placu zabaw, na okolicznych
stokach najm∏odsi dajà upust energii,
szalejà pod okiem instruktorów, którzy
organizujà dla nich fantastyczne zabawy.
Jest te˝ basen o g∏´bokoÊci 80–100 m
przeznaczony dla starszych dzieci oraz
brodzik dla najm∏odszych. Gdy dzieciaki
sà zaj´te swoimi sprawami, ich mamy
mogà relaksowaç si´ w doskonale wypo-

>> The centre is not only a hotel and
not even ‘only’ a SPA resort. Wierchomla Ski & Spa Resort Hotel is an
exquisitely equipped family leisure centre. Everyone will find something suitable for them here. A mini-kindergarten
and a club were established for the
youngest, where a team of pedagogues
fights off boredom. The youngest can
release their energy on the playground
and slopes under the eye of instructors
who organize marvellous games for
them. There is also an 80–100 m deep
swimming-pool for the older kids and a
paddling pool for the youngest. When
children are well taken care of, their
mums can relax in the perfectly
equipped biological renewal centre.

Stacja wyciàgu Szczawnik 2/Upper station of the Szczawnik 2 lift

Basen hotelowy/Swimming pool
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Masa˝ San Shui/San Shui massage

Wycieczka rowerowa do Bacówki nad Wierchomlà/A bike trip to Bacówka nad Wierchomlà

sa˝onym centrum odnowy biologicznej. Spa znajdujàce si´ w hotelu przyciàga bogatà ofertà zabiegów kosmetycznych i masa˝y.
Nie tylko dla paƒ – tak˝e panowie z pewnoÊcià b´dà usatysfakcjonowani. Ka˝dy z goÊci mo˝e zdecydowaç si´ na pojedyncze seanse lub korzystaç ze specjalnych pakietów, np. dla par, sportowców.
Do dyspozycji jest „doros∏y” basen kryty, si∏ownia, solarium i stó∏
bilardowy. Mo˝na tak˝e wypo˝yczyç rowery i kije do nordic walking. Panowie (i nie tylko), którzy lubià wyzwania, zechcà si´
sprawdziç podczas zawodów paintballowych, wspinaczki ska∏kowej lub w parku linowym. Zapaleni kierowcy „dosiàdà” quadów
lub wybiorà si´ na bezdro˝a samochodem terenowym.

The hotel SPA has a vast offer of cosmetic treatments and massage. Each guest may choose a single treatment or use special
packages i.e. for couples, sportsmen etc. An ‘adult’ indoor
swimming pool, a gym, solarium and billiard are also available.
Bicycles and Nordic walking stick can be rented. Men (not
only) who like challenges may want to check out the paintball
competitions, wall-climbing and ropes course. Avid drivers can
ride quads or hit the off-road in a 4x4 vehicle.

BESKIDZKIE PRZYSMAKI >> Po dniu pe∏nym emocji na
odpoczywajàcych w Wierchomli czekajà kolejne wra˝enia – tym
razem smakowe. Wyborna kuchnia nowoczesnej restauracji Pod
Wyciàgiem usatysfakcjonuje najbardziej wybrednych. Z kolei
w menu restauracji Tysina (jej nazwa pochodzi od przep∏ywajàcego obok potoku) przewidziano specjalne potrawy dla dzieci,
uwzgl´dniono te˝ diet´ bezglutenowà. Amatorzy kuchni tradycyjnej skosztujà miejscowych specja∏ów z Góralskiego Sza∏asu czy
∏emkowskiej chaty Markówki. Przy ognisku lub grillu mo˝na raczyç si´ soczystymi mi´siwami, pos∏uchaç opowieÊci o dawnych
mieszkaƒcach tych okolic i poznaç histori´ ¸emków.
Przez ca∏y rok w hotelu Wierchomla Ski & Spa Resort sà organizowane wczasy, tematyczne obozy i kolonie dla najm∏odszych,
pobyty weekendowe dla starszych. Na Wielkanoc przygotowano
zaÊ specjalnà propozycj´: tradycyjne rodzinne Êwi´ta przy stole
suto zastawionym potrawami wyczarowanymi ze skarbów beskidzkiej natury. WÊród regionalnych przysmaków pojawià si´
potrawy z grzybów, w tym pysznych rydzów, pstràgów, oscypków, przyprawione Êwie˝ymi zio∏ami. Kucharze restauracji Tysina
zadbajà, by wielkanocne Êniadanie by∏o szczególne i zadowoli∏o

BESKIDS DELICACIES >> After a day filled with emotions,
culinary sensations are waiting for Wierchomla guests. Exquisite
cuisine of the ‘Pod Wyciągiem’ restaurant will satisfy even the pickiest eaters. The menu at Tysina (the name comes from a nearby
creek) has special meals for children, also gluten-free. The amateurs of tradition can taste local treats at the Góralski Szałas and the
traditional Lemkos Markówka inn. Sitting by a bonfire or grill, treating yourself to juicy meats, you can listen to tales about the historic
local inhabitants and learn the history of Lemkos. Vacation, thematic camps and camps for the youngest and weekend stays for
the elderly are organized year-round in Wierchomla Ski & Spa
Resort. A special offer was created for Easter: traditional family holiday at a lavishly set table with meals prepared from the treasures of
Beskids nature. The regional delicacies include mushroom (i.e.
orange-agaric), trout and oscypek, seasoned with fresh herbs. The
cooks at Tesina will make sure that the Easter breakfast is special
and suited even for the most delicate palates. After breakfast
–adventures in the snow. The white cover and excellent skiing conditions prevail here until the end of April.
TWO VALLEYS, ONE STATION >> The Beskids Two
Valleys Muszyna-Wierchomla are among the best known skiing
resorts in Poland. It is unique because winter lasts longer here
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Ognisko z biesiada góralskà/A bonfire with highlanders feast

nawet najdelikatniejsze podniebienia. A po
Êniadaniu – szaleƒstwo na Êniegu. Bia∏y
puch i doskona∏e warunki narciarskie utrzymujà si´ tutaj a˝ do koƒca kwietnia.

DWIE DOLINY, JEDNA STACJA >>
Beskidzkie Dwie Doliny Muszyna-Wierchomla to jeden z najbardziej znanych
oÊrodków narciarskich w Polsce. Jest wyjàtkowy z kilku powodów: warunki klimatyczne i specyficzne po∏o˝enie sprawiajà, ˝e zima trwa tu d∏u˝ej ni˝ w innych regionach
Polski, a Êrednie temperatury sà ni˝sze o kilka stopni ni˝ w sàsiednich miejscowoÊciach.
Z drugiej strony, okoliczne stoki: szerokie,
∏agodnie nachylone sà wymarzone, by uprawiaç narciarstwo rodzinne. Poczàtkujàcy
narciarze i najm∏odsi mogà skorzystaç z pomocy instruktora, dla dzieci (na ˝yczenie
goÊci) sà organizowane zabawy na Êniegu.
Na stok mo˝na dostaç si´ jednym z dziesi´ciu wyciàgów – wÊród nich jest najd∏u˝szy
w Polsce wyciàg krzese∏kowy (1600 m).
A potem... ponad 10 km swobodnego szusowania po doskonale przygotowanych trasach zjazdowych. Trasy sà oÊwietlone i, jeÊli
zajdzie taka potrzeba, sztucznie doÊnie˝ane.
Za sprawà wszystkich atrakcji Êwi´ta
Wielkiejnocy sp´dzone w hotelu Wierchomla Ski & Spa Resort, b´dà z pewnoÊcià inne
ni˝ wszystkie. I dadzà nam wiosenny zastrzyk energii na ca∏y rok.

owing to the climate and specific location.
Average temperatures are lower than in the
neighbouring towns. The gentle slopes are
ideal for family skiing. Beginners and children can use the assistance of instructors
and children may enjoy games organized in
the snow. The slopes can be accessed by
one of the ten lifts – including the longest
(1,600 m) chairlift in Poland. And afterwards... 10 km of free riding on excellently
marinated routes. The slopes are illuminated and artificially snowed – if a need
occurs. Owing to all these attractions
Easter spent in Wierchomla Ski & Spa will
definitely be different than the others. And
it will boost your energy for the entire year.
Dojazd: samochodem przez Piwnicznà lub Muszyn´
(140 km od Krakowa i 420 km od Warszawy)
lub autobusem z Piwnicznej.
Pobytowy pakiet w hotelu Wiercholma
Ski & Spa Resort: Wielkanoc po góralsku
(2–5 kwietnia) – doros∏y w pokoju 2-osobowym
ze Êniadaniem Êwiàtecznym: 113 z∏ za dzieƒ,
karnety narciarskie – gratis.
Getting there: by car through Piwniczna or
Muszyna (140 km from Kraków, 420 km from
Warsaw), by bus from Piwniczna.
Package stay in Wierchomla Ski & Spa Resort:
Highlanders Easter (Apr.2–5) – adult in double
room with Easter breakfast: PLN 113 per day,
ski pass – gratis.
www.wierchomla.com.pl

Wjazd wyciàgiem Wierchomla 1/Going up Wierchomla 1

Hotelowa si∏ownia/Hotel gym

Zapraszamy do sto∏u/Let’s sit at the table

Wn´trze pokoju/ The interior of the hotel room
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Marek Ryƒski

GUEST OF THE BEDOUIN

Beduini ˝yjà na walizkach,
a w∏aÊciwie na... wielb∏àdach.
Spotkanie z tymi w´drujàcymi
ludami pustyni jest êród∏em
inspiracji dla prawdziwych
podró˝ników.

fot. M.Ryƒski
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The Bedouin have their suitcases,
or rather camels, ready. Encountering
these nomadic people of the desert is the
source of inspiration for real travellers.
If you enjoy traveling, you should definitely meet the Bedouin who
lead a nomadic life-style and always have their suitcases, or rather
camels, ready.

WADI EL GEMAL MEANS THE VALLEY OF CAMELS
>>Near the Egyptian resort of Marsa Alam, situated on the coast
of the Red Sea near Sudan, every year in September and October
there is a gathering of all the Egyptian nomads. They come in great
numbers from the Sinai, from the oases of Siwa, Aswan, Farafra.
They gather in Wadi El Gemal, surrounded by enormous and far
stretching mountains, where nomads have lived for centuries.

W pobli˝u egipskiego kurortu Marsa Allam, po∏o˝onego nad Morzem Czerwonym niedaleko Sudanu, co roku na prze∏omie wrzeÊnia i paêdziernika odbywa si´ zjazd egipskich nomadów. Przybywajà tu licznie m.in.: z Synaju, oaz Siwa, Asuan, Farafra. Na pi´ç
dni rozbijajà namioty w otoczonej pot´˝nymi i rozleg∏ymi górami
Wadi El Gemal (Dolinie Wielb∏àdów), gdzie od wieków koczowali ich przodkowie.

KAWA >>Nad p∏onàcym ogniskiem, umieszczonym w szero-

fot. M.Ryƒski

kiej misie, siedzi 10-letni ch∏opiec, który pra˝y ziarna kawy. Gdy
zyskajà kolor mahoniu, dodaje przyprawy i rozbija w mosi´˝nym
moêdzierzu. Âwie˝o rozgniecione ziarna sà przesypywane do ma∏ego, okràg∏ego naczynia z d∏ugà szyjkà. Po czym na chwil´ wstawia si´ je w ˝ar, by kawa nabra∏a mocy. Po d∏u˝szej degustacji
dochodz´ do wniosku, ˝e w porównaniu z egipskà europejska
kawa jest za spokojna, brak jej ˝aru egipskiego paleniska.

CIA¸O >> Pustynia jest dla ludzi silnych, odpornych na upa∏y i wysokie temperatury. Dlatego wszyscy rodzice od najm∏odszy
lat zach´cajà swoje pociechy do sportowej rywalizacji, która hartuje dusz´ i cia∏o. Najpopularniejszy sport to wyÊcigi wielb∏àdów. Faworytami tej konkurencji sà synajskie „wierzchowce” –
one te˝ cieszà si´ najwi´kszà sympatià nomadów.

COFFEE >> A 10-year-old boy sits by the bonfire set in a
broad vessel and fries grains of coffee. When they have the
color of mahogany, he adds condiments and grinds all in a big
mortar. Freshly ground grains are put into a small and round
vessel with a tiny neck. Then, for a moment, they are put in the
heat, so that the coffee will gain its power. The first gulp is a bit
disappointing. Only after a longer tasting can one feel its flavor.
Compared with the Egyptian coffee the European one is too
calm, it does not have the heat of the Egyptian bonfire.
THE BODY >> Desert is meant for strong people, immune
to high temperatures and heat. That is why all parents encourage their children to participate in sports from their early years
to strengthen their bodies and souls. The most popular sport is
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dotyk codziennoÊci

camel racing and the favorites in this competition are the Synai
"mounts" - most loved among the nomads. Not less popular are:
long jumps, high jumps and forgotten in Europe pulling the
rope, which is most popular among the spectators.

Równie popularne sà skoki w dal, wzwy˝ oraz zapomniane
w Europie przeciàganie liny, konkurencja wzbudzajàca ogromne
zainteresowanie publicznoÊci.

A CAMP >> In a wide valley, between the two highest
peaks, two rows of organizers' tents had been set up. They created a natural road for the participants and guests of the festival. On the outskirts, there were the camps of the Bedouin. In
front of each of them there was a sign informing about the
region they had come from. Nomads slept in giant, long, white
tents. There were two hearths in the centre of each, one
watched over by the children who cooked there coffee and
another one attended to by the adults who cooked meals.
HANDICRAFT >> In the Bedouin tents, adorned with

OBÓZ >> W rozleg∏ej dolinie mi´dzy dwoma najwy˝szymi
w okolicy szczytami ustawiono dwa rz´dy namiotów organizatorów, które utworzy∏y naturalnà drog´ dla uczestników i goÊci festiwalu. Beduini rozstawili swe obozy na obrze˝ach. Przed ka˝dym
z nich widniaje tabliczka z nazwà regionu. Nomadowie Êpià
w wielkich, pod∏u˝nych bia∏ych namiotach. PoÊrodku ka˝dego obozu sà dwa paleniska – jednego pilnowa∏y dzieci zajmujàce si´ parzeniem kawy, drugiego doglàdali doroÊli, przygotowujàc posi∏ki.

embroidered symbols, unique and expensive carpets of camel
wool were displayed. The festival's guests watched the weavers
as they worked. Those who wished could themselves put threads
on wooden spinning mills. Nearby, under the camel wool canopy,
the sellers set up their stalls with desert plants considered in the
world as condiments. The biggest crowd was in the neighboring
tent, where beautifully and precisely made jewelry was sold.

MEALS >> In every camp, during meals, the Bedouin invitR¢KODZIE¸O >> W zdobionych wyszywanymi znakami
namiotach Beduinów sà eksponowane unikalne i drogie dywany
z wielb∏àdziej we∏ny. GoÊcie festiwalu podpatrujà tkaczy przy pracy, niektórzy sami uk∏adajà nici na drewnianej prz´dzalni. Tu˝
obok, pod baldachimem z wielb∏àdziej we∏ny, handlarze roz∏o˝yli
kramy pe∏ne pustynnych roÊlin na Êwiecie uznawanych za przyprawy. Najwi´kszy t∏ok panuje w namiocie z bi˝uterià, zachwycajàcà
kunsztem i precyzjà wykonania.
POSI¸KI >> Beduini ch´tnie zapraszali goÊci do namiotów, by
pocz´stowaç ich jedzeniem. Na sto∏ach, w zale˝noÊci od regionu,
z którego pochodzà gospodarze, króluje jagni´cina lub baranina,
podawane z warzywami i sosami. Mi´so dostajemy owini´te
w chlebek pita, natomiast pozosta∏e dania – na wielkich tacach,
z których korzystajà wszyscy.
Rytua∏ przyrzàdzania posi∏ków odbywa si´ przy ognisku. Najwi´kszymi przysmakami Beduinów sà wàtroba i serce k∏adzione od razu na ˝ar. Po paru minutach wyÊmienitym smakiem i aromatem
dymu podbijajà podniebienia najwybredniejszych smakoszy.

ed their guests to treat them to food. On the tables, depending
on the region the hosts had come from, there ruled either lamb
or mutton, served with vegetables and hot or mild gravy. We'll
get meat wrapped with the pita bread. Other dishes are served
on big trays, from which everybody eats. The ritual of making
food is performed by the bonfire. Most favorite among the
Bedouin are livers and hearts put directly to the heat. After a
few minutes, with their delicious taste and aroma they conquer
even the most demanding gourmets.
Nocleg: podczas festiwalu nocleg oferuje bezp∏atne pole kempingowe.
Dojazd: samolotem do Marsa Allam, póêniej dojazd taksówkà lub
autokarem
Wiza: 30-dniowà wiz´ turystycznà mo˝na kupiç na lotnisku
(15 USD) lub w ambasadzie Egiptu w Warszawie.
The festival lasts for 5 days and a free camping field is offered for
sleeping.
Getting there: by air to Marsa Alam, then transfer by taxi or bus
Visa: a 30-day tourist visa can be obtain at the airport upon arrival
(15 USD) or in the Egyptian Embassy in Warsaw.
www.charactersofegypt.com, www.egypt.travel.com

fot. M.Ryƒski
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wydarzenia

Ma∏gorzata Litwin
EVENTFUL JUBILEE

E∏k liczy 585 lat. Obchody jubileuszu
istnienia miasta odb´dà si´
w ostatni weekend czerwca. Okazji
do zabawy nie zabraknie przez ca∏e
lato. Ty te˝ znajdziesz coÊ dla siebie.
Decydujàc si´ na sp´dzenie wakacji w stolicy Mazur, mo˝esz
mieç problem z podj´ciem decyzji. Co dzisiaj robiç: jeêdziç na rowerze, ∏owiç ryby, wybraç si´ na wycieczk´ do lasu czy pop∏ywaç kajakiem. Miasto po∏o˝one na pagórkowatej wy˝ynie Mazur Garbatych, otoczone Puszczà Boreckà i pierÊcieniem stu jezior sprzyja relaksowi na ∏onie natury. JeÊli do bogatej oferty wypoczynkowej, dodasz ciekawe imprezy kulturalno-rozrywkowe,
nuda ci´ tu nie dopadnie.

NA SPORTOWO >> Imprezy sportowe najwy˝szej rangi
rozgrzejà kibiców nawet w najbardziej pochmurne dni. Od 3 do
6 czerwca na leÊnych drogach i stromych pagórkach b´dà si´ Êcigaç uczestnicy maratonu rowerowego. Organizatorzy zadbali,
aby na 80-kilometrowej trasie nie zabrak∏o mocnych wra˝eƒ.
Silnych emocji dostarczà te˝ eliminacje do Mistrzostw Polski Skuterów Wodnych (3–4 lipca). W zesz∏ym roku w klasie RSS 1200
na starcie stan´∏y 23 maszyny. Zapewne w tym roku frekwencja
te˝ dopisze. Najbardziej goràco i malowniczo b´dzie od 16 do 17

E∏k is 585 years old. The jubilee
celebrations will take place
on the last weekend in June.
However, there will be plenty
of opportunities to have fun during
the entire summer. You will
definitely find something for yourself.
If you plan to spend your vacation in the capital of Masuria you
may have problems with making a decision. What should I do
today: bike, fish, hike or kayak? The town located in the upland
of Mazury Garbate, surrounded with Borecka Forest and a ring
of a hundred lakes, is the perfect location to have a break.

SPORT >> Sport events will warm up the fans even on the
coldest days. The participants of a bicycling marathon will
race on forest paths and steep hills on June 3–6. The organizers made sure the 80-km route would bring plenty of emotions. The eliminations for Poland’s Water Scooters
Championship (July 3–4) will also provide strong emotions.
Last year saw 23 machines on the start line in the RSS
1200 class. The turnout is expected to be high also this year.
July 16 and 17 will be the hottest and most beautiful days of
the summer owing to the Fire and Water Pyrotechnic
Festival. That is when fire dancers, street performers, jug-

fot. T.Jaszkowski
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lipca, podczas festiwalu Sztuk Pirotechnicznych „Ogieƒ & Woda”.
Wtedy nad Jeziorem E∏ckim spotkajà si´ tancerze ognia, uliczni
aktorzy, kuglarze i twórcy wielkich widowisk pirotechnicznych.
G∏ównà atrakcjà imprezy sà pokazy sztucznych ogni. Niespe∏na
trzy tygodnie póêniej niebo nad miastem ponownie rozb∏yÊnie feerià barw. Na Mazurskie Zawody Balonowe (5–8 sierpnia) przyjadà zawodnicy z Polski, Litwy, Bia∏orusi, Rosji i Kuwejtu.

KULTUROWO >> Nad Jeziorem E∏ckim nie zabraknie równie˝ taƒca, muzyki i Êmiechu. Na VI Mi´dzynarodowy Festiwal
Folkloru Dzieci i M∏odzie˝y „T´cza” (24–27 czerwca) zjadà zespo∏y ludowe m.in. ze Sri Lanki i z Indii, Ukrainy, Serbii, Bu∏garii, Litwy. Festiwal przyjà∏ form´ przeglàdu, przez co umo˝liwia nawiàzanie kontaktów i wymian´ doÊwiadczeƒ z przedstawicielami
ró˝nych kultur. Do kalendarza e∏ckich imprez kulturalnych na sta∏e wesz∏o te˝ Mazurskie Lato Muzyczne. W tym roku podczas
cotygodniowych letnich koncertów us∏yszymy m.in.: Hey, Seweryna Krajewskiego z Andrzejem „Piaskiem” Piasecznym, Ew´ Bem
i Krzysztofa Krawczyka. Wieczorem b´dzie mo˝na te˝ pos∏uchaç
koncertów organowych. Lipiec (27–31) koƒczy si´ XV Mazurskim
Latem Kabaretowym „MULATKA”. 16. edycj´ jednego z najwi´kszych przeglàdów kabaretowych w Polsce uÊwietnià wyst´py takich mistrzów humoru jak: Ani Mru Mru, Hrabi, Ireneusz Krosny.

KULINARNIE >> W stolicy Mazur nie zabraknie te˝ okazji
do sprawiania przyjemnoÊci podniebieniu. W czerwcu do walki o
Chochl´ Prezydenta Miasta E∏ku stanà najlepsi restauratorzy.
W lipcu b´dzie mo˝na wsiàÊç do zabytkowej kolejki wàskotorowej i odbyç 30-kilometrowà podró˝ z E∏ku do Sypitek. Ju˝ sama
przeja˝d˝ka wagonikami niespiesznie ciàgni´tymi przez parowóz
stanowi nie lada atrakcj´, a co dopiero gdy jest po∏àczona z degustacjà regionalnych potraw. Z kolei sierpniowy Festiwal „Frutti
di Lago” to najlepsza okazja do delektowania si´ smakiem ryb
z Jeziora E∏ckiego, przyrzàdzanych na wiele oryginalnych
sposobów. Usatysfakcjonowany ˝o∏àdek najlepiej przemówi do
serca, które jeszcze nieraz ka˝e ci odwiedziç E∏k.

fot. M. Kromarek

fot. M. Kromarek

fot. A.Jaszkowska

events

glers and creators of grand pyrotechnic shows will gather. A
firework show will be the highlight of the event. Colours will
sparkle in the sky again three weeks later during the Masuria
Ballooning Days (Aug 5–8).

CULTURE >> The 6th International Children and Youth Folk
Festival (June 24–27) will attract groups from Sri Lanka, India,
Ukraine, Serbia, Bulgaria, Lithuania and more. This year’s edition of the Masuria Music Summer will feature HEY, Seweryn
Krajewski with Andrzej ‘Piasek’ Piaseczny, Ewa Bem and
Krzysztof Krawczyk. In the evening we can listen to organ concerts. The 16th MULATKA Masuria Cabaret Summer will be
held on July 27–31. Outstanding masters of humour such as
Ani Mru Mru, Hrabi, Ireneusz Krosny will perform at this event,
which is among the largest cabaret reviews in Poland.

CUISINE >> In the capital of Masuria there will be plenty of
occasions to make our stomachs happy. Best restaurant owners will compete for the Mayor’s Ladle in June. The historic narrow-gauge railway will run 30 km from Ełk to Sypitki in July.
The ride in small carriages lazily pulled by a steam engine is
entertaining enough, but it gets better. The ride is combined
with a tasting of regional dishes. August is the best time to relish in the taste of fish from the Ełk Lake. Freshwater fish are
prepared in different manners at the ‘Frutti di lago’ Festival.
A satisfied stomach will speak best to your heart, which will tell
you to visit Ełk many times again.
Informacja Turystyczna/Tourist Information:
ul. Wojska Polskiego 47, 19-300 E∏k
tel.: 048 87 621 70 10, info@turystyka.elk.pl
Urzàd Miasta E∏ku Wydzia∏ Promocji i Spraw Spo∏ecznych
E∏k Town Hall, Promotion and Social Issues Department
ul. Pi∏sudskiego 4, 19-300 E∏k, tel. 048 87 732 62 00
087 732 6281 i 087 732 6282
um@um.elk.pl, www.elk.pl
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sprz´t

Monika Witkowska

C O M PA C T O R R E F L E X C A M E R A – B E S T F O R T R AV E L L I N G

Jedni jadà w podró˝ z aparatami
mieszczàcymi si´ w d∏oni,
inni zabierajà skomplikowane,
na pierwszy rzut oka,
lustrzanki. Jaki aparat b´dzie
odpowiedni dla ciebie?

Some travel with mini-cameras,
other with seemingly
complicated reflex cameras.
Who is up for better photos?
Which camera is perfect
for travellers?

Idea∏ów nie ma, tak˝e wÊród aparatów. Zanim pójdziesz do
sklepu, zastanów si´, w jakich warunkach b´dziesz fotografowaç, jakie masz umiej´tnoÊci, jak ci´˝ki sprz´t jesteÊ w stanie
dêwigaç oraz ile pieni´dzy mo˝esz wydaç na aparat.

There are no ideals, also when it comes to cameras. Before you
spend your money, think about the conditions in which you will
be taking photos, what are your skills, how many pieces of equipment you can carry around and what is your budget.

KOMPAK TY >> Wbrew pozorom kompaktami te˝ jesteÊ

COMPACTS >> Against all appearances small cameras

w stanie robiç bardzo dobre zdj´cia. Niewielkie rozmiary i waga
umo˝liwiajà noszenie ich w kieszeni lub damskiej torebce. Od
niedawna na rynku sà dost´pne aparaty micro 4/3, czyli sprz´t poÊredni mi´dzy lustrzankà a kompaktem. Ich korpus przypomina
nieco wi´kszy kompakt, a specjalna konstrukcja umo˝liwia za∏o˝enie ró˝nych obiektów wyprodukowanych dla lustrzanek (dlatego te˝ cz´sto mówi si´ o nich „lustrzanka bez lustra”).

take good pictures and their size and weight allow to carry them
in a pocket or purse. A new kind of camera – Micro 4/3, in
between compact and reflex cameras is currently available on
the market. Its body reminds a slightly larger compact and
owing to its construction lenses for reflex cameras can be
attached to them. That is why they are often called "reflex
cameras without mirrors".

fot: Juan Pablo Fuentes Serrano
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equipment

Towarzysz komandosa

Ma∏y, ale wiele mo˝e

Ruchome kino

Szybki spryciarz

Olympus μ Tough 8000
Matryca: 12 Mpix
Filmowanie: tak
Obiektyw: 3,6 zoom optyczny (odpowiednik ogniskowej 28–102mm)
Cena:
ok. 1500 z∏

Lumix DMC-GF1
Matryca: 12,1 Mpix
Filmowanie: tak
Cena:
3499 z∏ – z obiektywem
14–45 mm; 3999 z∏
– z obiektywem 50 mm

Nikon Coolpix S1000pj
Matryca: 12,1 Mpix
Filmowanie: tak
Obiektyw: 5-krotny zoom optyczny
(28–140 mm)
Cena:
1799 z∏

Sony A 550
Matryca: 14,2 Mpix
Filmowanie: nie
Cena:
ok. 3500 z∏ (bez obiektywu)

Jest ma∏y, nic si´ w nim nie wysuwa (nawet
obiektyw), dlatego nadaje si´ np. na desk´
windsurfingowà lub wspinaczk´. JeÊli spadnie
z 2 m, nic mu si´ nie stanie. Nie przestanie te˝
dzia∏aç pod wodà na g∏´bokoÊci do 10 m,
a z wodoszczelnà obudowà – do 40 m. Zamiast przyciskaç guziczki, mo˝esz obs∏ugiwaç
aparat, stukajàc w okreÊlone punkty na korpusie (opcja „sterowanie przez stukanie”).
This is a camera for fans of the extreme! It is
small and nothing slides out of it (not even the
lens) so it can be used while windsurfing and
climbing. According to the producer mju – “the
tough one” will survive a fall from 2 meters and
being underwater up to 10 m and with additional waterproof casing – up to 40 m.
Its highlight is the possibility to operate the
camera by tapping it in certain spots. This feature is very practical especially in winter when
you don’t need to take off your gloves.

Lustrzanka bez lustra, czyli micro 4/3. Do ma∏ego korpusu za∏o˝ysz ró˝ne obiektywy i filtry.
Mo˝esz te˝ samodzielnie ustawiç wszelkie parametry albo wybraç jeden z 17 programów tematycznych. Bez problemu nakr´cisz prawie
pó∏godzinny film (aparat umo˝liwia operowanie zoomem i redukowanie szumu wiatru).
Du˝y wybór formatów zapisu, w tym gwarantujàcy najwy˝szà jakoÊç AVCHD Lite.
A reflex camera without a mirror – a Micro 4/3.
Various lenses and filters can be attached to its
body. All parameters can be set manually. It
has 17 thematic programs (i.e. portrait, macro,
food, architecture, light, party). An additional
feature of this camera is the possibility to film
long (up to 30 minutes) movies with zoom,
wind reduction and various saving options
including the highest quality AVCHD Lite. Even
with all the advanced functions the camera is
simple to operate.

Ten aparat z powodzeniem wykorzystasz jako...
projektor. Wystarczy Êciana albo choçby plecy
ubranego w jasnà koszulk´ towarzysza podró˝y
i sprawa za∏atwiona. Coolpix S1000pj to dwa
w jednym – aparat i rzutnik, który bez kabli ad
hoc pozwala na pokazanie zdj´ç nawet o d∏ugoÊci jednego metra. Podczas fotografowania
kompakt Nikona te˝ spisuje si´ dobrze dzi´ki
m.in. pi´ciokrotnemu zoomowi optycznemu,
podwójnej stabilizacji obrazu oraz czu∏oÊci
do 6400 ISO.
What makes this camera stand out is the possibility to use it as a projector. A wall, ceiling or
the back of a friend wearing w light shirt is
enough. Coolpix S1000pj is two in one – camera and projector, with no cables, allows
screening images of the size of 1 m. Of course
Nikon takes great pictures – it has a 5 x optic
zoom, double image stabilization and sensitivity up to 6400 ISO.

Pó∏profesjonalna lustrzanka wyró˝nia si´ m.in.
matrycà o rozdzielczoÊci 14,2 megapikseli, zakresem czu∏oÊci do 12 800 ISO. Dzi´ki funkcji
„rozpoznawania uÊmiechu” aparat robi zdj´cie
dopiero wtedy, gdy osoba fotografowana si´
uÊmiechnie. Z kolei odchylany do 180° ekran
z funkcjà life view u∏atwi kadrowanie. Taka
funkcja bardzo si´ przydaje wówczas, gdy znajdujesz si´ w t∏umie i, aby móc zrobiç fotk´, trzymasz aparat wysoko w górze.
Semi-professional reflex camera with 14.2 Mpix
and up to 12 800 ISO (night pictures can be
taken without a tripod). It has a “smile recognition” function – a photo is taken only after the
person smiles. The screen turning 180° will
make catching the right frame easier and the life
view function is helpful while taking pictures in
the crowd and holding the camera above our
head or when photographing something from
below without getting down on the ground.

LUSTRZANKI >> Najwi´cej mo˝liwoÊci ma lustrzanka. Nie

REFLEX CAMERAS >> You should not be under the

daj si´ zwieÊç pozorom, ˝e jest ci´˝ka, skomplikowana i du˝o
kosztuje. Tak jest w przypadku aparatów z linii profesjonalnej. Jednak w tej chwili na rynku jest coraz wi´cej lustrzanek amatorskich.
Ich ceny kszta∏tujà si´ na poziomie lepszych aparatów kompaktowych. Amatorski sprz´t jest lekki, w komplecie najcz´Êciej otrzymasz uniwersalny obiektyw (np. 18–300, 18–28 mm), który wystarczy na wakacyjny wyjazd. W dodatku tego typu lustrzanka nie
jest zbyt skomplikowana w obs∏udze.

impression that they are heavy, complicated and expensive. This
is true when it comes to professional cameras but there are
many models for amateurs available on the market. Their prices
are comparable with the prices of quality compact cameras, they
are light and usually come with a versatile lens (i.e. 18–300,
18–28mm), which is enough for a summer vacation. A reflex
camera for amateurs is either not very complicated to use.
Some models, e.g. Sony Alpha 380 were designed for users
who switched from a compact to a reflex camera.

PARAMETRY >> Przy ka˝dym aparacie cyfrowym podana
jest rozdzielczoÊç matrycy (w megapikselach). JeÊli nie zamierzasz
robiç wydruków zdj´ç w formatach wi´kszych ni˝ A4, wystarczy rozdzielczoÊç 5 Mpix. Czas podjàç decyzj´. Byç mo˝e wÊród nowoÊci
tego sezonu odnajdziesz aparat dla siebie. JeÊli nie, to warto
rozwa˝yç zakup Olympusa μ Tough 8000, który wprawdzie
wszed∏ do sprzeda˝y pod koniec 2008 roku, ale wcià˝ jest hitem.

PARAMETERS >> The matrix resolution (in megapixels)
is given in each description. If you do not intend to make prints
larger than A4, even 5 Mpix will be enough. It is time to make
up your mind. Perhaps you will find the right camera for you
among the new releases. Only the Olympus mju Tough 8000
was introduced to sale in 2008 but it is still a hit.
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ksià˝ki

Urszula Gabryelska

Atlas narciarski
PowinieneÊ zaopatrzyç si´ w t´ publikacj´, jeÊli nie wyobra˝asz sobie roku bez zimy, a zimy bez nart. Znajdziesz
tu wszystkie informacje niezb´dne do zaplanowania podró˝y i zorganizowania wypoczynku na stoku. Atlas jest bowiem kompedium wiedzy o najwa˝niejszych oÊrodkach narciarskich Czech, Polski, S∏owacji, Austrii i W∏och. Za
twardà i praktycznà oprawà kryjà si´: panoramiczne mapy terenów narciarskich oraz skarbnica wiedzy na temat
najciekawszych tras zjazdowych i biegowych, wyciàgów, cen skipassów.
Atlas narciarski (Czechy, Polska, S∏owacja, Austria, W∏ochy); wydawnictwo Pascal; cena 39,90 z∏

Zaginione miasto Z
Amazoƒska d˝ungla skrywa olbrzymie pok∏ady z∏ota – t´ XVI-wiecznà legend´ wielu odkrywców i awanturników
uznawa∏o za prawd´. Ogarni´ci pragnieniem bogactwa i s∏awy wyruszali na d∏ugie wyprawy, najcz´Êciej zakoƒczone tragicznie. Do historii przesz∏a ekspedycja pu∏kownika Percy'ego Harrisona Fawceta, który w 1925 r. og∏osi∏, ˝e
znajdzie dowody na istnienie mitycznej krainy, zwanej miastem Z. Wraz z synem i kilkoma innymi Êmia∏kami wyruszy∏ w g∏àb brazylijskiej d˝ungli, skàd nikt nie powróci∏. Ich tropem podà˝a∏y inne ekipy, które tak˝e gin´∏y bez Êladu. Zabójcza obsesja poruszy∏a dziennikarza Davida Granna. Po zweryfikowaniu zapisków Fawceta prosto zza biurka wyruszy∏ do Amazonii. Ksià˝ka opowiada o tajemnicach, które odkry∏ dziennikarz.
Zaginione miasto Z; wydawnictwo W.A.B.; cena 44,90 z∏

Tajlandia
Ze wszystkich krajów Azji Po∏udniowo-Wschodniej najbardziej znana jest Tajlandia. Atrakcjà turystycznà tego kraju sà zarówno t´tniàce ˝yciem miasta, wystawne pa∏ace, jak i rajskie pla˝e oraz ukryte w lasach Êwiàtynie. Szczegó∏owe opisy najciekawszych zakàtków Tajlandii wraz z informacjami praktycznymi: gdzie spaç i jeÊç, jak dojechaç, ile kosztuje wst´p do zabytków u∏atwiajà podró˝owanie i pomagajà oszacowaç koszty wyprawy. Czytelny
podzia∏ przewodnika na rozdzia∏y umo˝liwia szybkie dotarcie do po˝àdanej wiedzy, a 100 praktycznych map nie
pozwoli zginàç w terenie.
Tajlandia. Âwiàtynie, p∏ywajàce targi i rajskie pla˝e; wydawnictwo Bezdro˝a; cena 69,90 z∏

Historia smaku
Czy wiesz, ˝e ka˝dy smako∏yk z twojej kuchni ma fascynujàcà histori´? Decydujàc si´ na wyruszenie wraz z autorem w podró˝ po ró˝nych kontynentach Êladami owoców, warzyw i przypraw, dowiesz si´ wi´cej na temat
sposobów uprawy, zwyczajów, tradycji. Ka˝da opowieÊç, niczym dobra zupa, jest okraszona anegdotami i ciekawostkami. Po tej apetycznej lekturze zechcesz zapewne przyrzàdziç oryginalne danie wed∏ug podanych
w ksià˝ce przepisów. Wi´kszoÊç z nich sprawdzi∏am, polecam.
Historia smaku. Jak warzywa i przyprawy budowa∏y fortuny,
wywo∏ywa∏y wojny i wp´dza∏y ludzi w szaleƒstwo;
wydawnictwo Carta Blanca; cena 28 z∏
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