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edytorial

Drodzy Czytelnicy
Dni są coraz krótsze, liści na drzewach już niewiele – nadszedł więc czas,
by pomyśleć o nartach. Może warto tym razem wybrać nie Zakopane czy Wisłę,
ale na przykład Beskid Sądecki. Region słynący z szacownych uzdrowisk zimą
zmienia swoje leniwe oblicze. Rozmaitość tras, dobra infrastruktura i wiele
prężnych ośrodków narciarskich gwarantują znakomite warunki do uprawiania
wszelkiego rodzaju sportów zimowych. Pierwsze śniegi pojawiają się tu już
w listopadzie, a w wyższych partiach gór utrzymują się jeszcze w kwietniu.
Kto woli alpejskie klimaty, może wybrać południowotyrolskie Maso Corto. Nasi
rodacy tak polubili to miejsce i tak chętnie je odwiedzają, że tutejsi instruktorzy
z roku na rok coraz lepiej mówią po polsku.
Amatorzy biegówek z kolei prawdziwy raj znajdą u naszych południowo-zachodnich sąsiadów, gdzie narciarstwo biegowe jest tak samo popularne
jak alpejskie. W Czechach czeka na nich ponad 3 tys. km tras biegowych.
Najchętniej odwiedzane są Karkonosze, gdzie jest aż 550 km tras do biegania,
w tym najsłynniejsza 90-kilometrowa Krkonošská magistrála.

Bożena Miller

redaktor wydania
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kierunkowskaz

kierunkowskaz

ARYZ (Hiszpania), ul. Pomorska 67, Łódź

Bez wątpienia są to piękne nogi. Ich długość podkreślają jeszcze kolorowe pończochy
w pasy, zakończone delikatną, białą koronką. Czy o takich mogła marzyć bohaterka
filmowej noweli Janusza Nasfetera z 1960 r.? – zastanawiam się.
Dziewczyna z Wenus na Pomorskiej

Ścian

Anna Kłossowska

odmienne
INTI (Chile), ul. 28. Pułku Strzelców Kaniowskich 48, Łódź

Street art na Ziemi Obiecanej

Stoję w jednym z najmniej ciekawch architektonicznie
miejsc najdłuższej, bo przeszło 11-kilometrowej, ulicy
Łodzi – Pomorskiej. Za PRL jej patronem był Marceli Nowotko i z tego okresu pochodzi też okoliczna zabudowa. W takim domu mogła mieszkać Matylda, bohaterka „Kolorowych pończoch”, której matki nie było stać na
kupienie córce tego luksusowego towaru. Dziewczyna
o długich nogach, o której wspomniałam na początku,
nie ma tego problemu – bo je nosi. Jakoś tak jednak niedbale, od niechcenia, podobnie jak seksowną koszulkę,
uwydatniającą śmiało jędrne piersi. Świat zdaje się jej nie
obchodzić, bo najważniejsze jest to, co trzyma w ręku –
karteczka z odwróconym sercem. Co oznacza – koniec
miłości? Nie odpowie mi na to pytanie, bo jest tylko obrazem – gigantycznym muralem zdobiącym pustą, pozbawioną okien ścianę szarej, odrapanej kamienicy.
Dzieło stworzył młodziutki, bo dwudziestokilkuletni Aryz
z Barcelony, jeden z bardziej liczących się artystów światowego street artu, a zarazem ilustrator. – Maluję dla
rozrywki – deklaruje skromnie w wywiadach, ale choć
nie ma dyplomu akademii sztuk pięknych, wydaje się być

z nimi za pan brat. Pstrokata kolorystyka muralu, niczym
z parku Güell Gaudiego, profil twarzy i proporcje ciała dziewczyny zdradzają znajomość malarstwa, od Botticellego poczynając. Notabene Wenus wynurzała się z
morskiej piany, a bohaterka Aroza kąpie się w wannie,
a może w jakimś gigantycznym kielichu? Czy zielono-granatowe kręgi na jej ciele są efektem dyskotekowego światła, jakie na nie pada z niewidzialnego kierunku, czy też dziewczyna przybyła do nas z nomen omen
Wenus?

OS GEMEOS (Brazylia), ARYZ (Hiszpania), Łódź
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W ZASIĘGU RĘKI
W poszukiwaniu świątecznych
inspiracji w Śląskim
Ludowe tradycje Śląskiego.........................6

„Święta, święta i po świętach” – tak głosi ludowe powiedzenie, chętnie powtarzane
przez miłośników bożonarodzeniowej atmosfery, na którą tak długo trzeba czekać,
a która tak szybko mija. Są jednak takie miejsca, gdzie Boże Narodzenie trwa okrągły
rok! Jednym z nich jest bawarski Rothenburg ob der Tauber (nad rzeką Tauber)
w Środkowej Frankonii – bodaj najbardziej średniowieczne miasto na świecie.
Niemieccy romantycy okrzyknęli je wzorem germańskiego miasta, co potwierdza
fakt, że Rothenburg ob der Tauber jest dziś chlubą popularnego wśród turystów
Szlaku Romantycznego.
W okresie świątecznym urocze, wiekowe kamieniczki i wąskie brukowane
uliczki pokrywa kołderka śniegu. Rozstawione na starym rynku jarmarczne
kramy przypominają o odwiecznych tradycjach. Magia świąt unosi się nad
całym miasteczkiem, ale szczególne jej natężenie można odczuć w Deutschen
Weihnachtsmuseum – Muzeum Bożego Narodzenia. Miejsce łączy funkcje muzeum
i rodzinnego sklepu z wszelakimi możliwymi do wyobrażenia świątecznymi
artefaktami.
Zwiedzanie tematycznych wystaw pozwala cofnąć się do dni szczęśliwego
dzieciństwa, gdy święta oznaczały coś więcej niż tylko sprzątanie, kupowanie
i objadanie się przed telewizorem. Wówczas jeszcze Święty Mikołaj był prawdziwy,
a pierwsza gwiazdka gromadziła rodzinę przy wigilijnej wieczerzy.
W muzeum znajdziemy naprawdę wszystko, co wiąże się z tradycjami Bożego
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BaRBARA DYBICZ

pogodnych i marsowych Świętych Mikołajów oraz dziesiątki figurek dziadków
do orzechów. Dowiemy się wiele o świątecznych podarkach, tradycji przystrajania
świątecznego drzewka sięgającej początków XV w., wigilijnych potrawach
i kolędowaniu... Tu prawda historyczna miesza się z baśniami i mitami, a choinkowe
lampki nie gasną nigdy!
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Día de Muertos, Dzień Zmarłych
Hiszpania, Meksyk
Parady uliczne z kościotrupami, obrzędy religijne z pogańską
nutą i tonące w kwiatach cmentarze. Barwne ołtarzyki, smakowite ciasteczka drożdżowe
w kształcie ludzkich kości
i czekoladowe trupie główki.
www.fest300.com/festivals/
dia-de-los-muertos
Melbourne Cup Day
Melbourne, Australia
Największy i najbardziej emocjonujący wyścig konny w Australii jest rozgrywany w stanie Wiktoria w każdy pierwszy
wtorek listopada. Rącze konie
oraz... show damskich kapeluszy. W tym roku odbędzie się
już po raz 154.
http://melbournecup.com
Jazz Jantar
Gdańsk, Polska
Jeden z najstarszych i najbardziej cenionych festiwali jazzowych w Polsce. Tegoroczną
edycję zakończy koncert
Jamesa Cartera, jednego z najwybitniejszych amerykańskich
jazzmanów młodego pokolenia.
www.jazzjantar.pl
Muzyka u Źródeł
Bydgoszcz, Polska
Festiwal muzyki kameralnej, którego gospodarzem będzie
w tym roku zespół Barock Quartet. Okazja do wysłuchania zarówno klasycznych dzieł muzycznych, jak i utworów współczesnych kompozytorów.
www.muzykauzrodel.art.pl

Beskid Extreme Festival
Szczyrk
Nowa impreza związana z górami. Prelekcje i wykłady znakomitych gości ze świata gór,
podróży i sportów ekstremalnych, koncerty oraz ostra rywalizacja sportowa.
www.beskidextremefestiwal.eu
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Camerimage – Międzynarodowy Festiwal Filmowy
Bydgoszcz, Polska
Na festiwalu będą obecne wielkie gwiazdy światowego kina, a wśród nich wybitni operatorzy filmowi. W konkursie zostaną zaprezentowane najlepsze produkcje filmowe minionego roku.
www.camerimage.pl

20.11
30.12

Wesołe miasteczko
i park Tivoli
Kopenhaga, Dania
Bożonarodzeniowy wystrój
i nastrój zdominuje wielki park
w centrum stolicy Danii. Na najmłodszych czeka święty Mikołaj,
a starsi mają okazję zaopatrzyć
się w świąteczne wiktuały sprzedawane na targu.
www.tivoli.dk

IX Międzynarodowy Festiwal
Saksofonowy
Przeworsk
Saksofon w roli głównej. Melomani, kompozytorzy i wykonawcy wspólnie chłonąć będą
brzmienia tego niezwykłego instrumentu.
http://festiwalsaksofonowy.pl

Dzień Dziękczynienia
Plymouth, USA
Najbardziej amerykańskie
święto odbywa się w czwarty
czwartek listopada. Przystrojone domy, uliczne parady, tradycyjny pieczony indyk i ciasto
dyniowe. Wizyta w muzeum
historycznym w Plymouth.
www.usafederalholidays.com/
thanksgiving_day.html

12. Krakowski
Festiwal Górski
Kraków
Festiwal gości wielu wybitnych podróżników i fotografów.
Przybędą znani ludzie gór: alpiniści i himalaiści. Odbędą się
pokazy filmowe i multimedialne, prelekcje i dyskusje, zawody i warsztaty.
www.kfg.pl

Czarny Piątek
USA
Tradycyjnie dzień po Święcie Dziękczynienia zaczyna się
szaleństwo gwiazdkowych zakupów. Z iście amerykańskim
rozmachem! Komercyjny szał
– musisz to zobaczyć!
www.theblackfriday.com/
what-is-black-friday.shtml

Konkurs Szopek
Krakowskich
Kraków
W pierwszy czwartek grudnia
wokół pomnika Adama Mickiewicza zbiorą się szopkarze,
aby pokazać swoje najnowsze
prace. Czyja szopka w tym roku
okaże się najpiękniejsza?
www.mhk.pl

27

28

29.11
6.01

Galicyjski Kiermasz
Adwentowy
Kraków
Jak co roku wystawcy zaoferują pyszne produkty spożywcze i atrakcyjne wyroby rękodzielnicze.
www.gka.net.pl

Christkindlesmarkt
Niemcy
Jarmark świąteczny organizowany od XV w. w blisko tysiącu niemieckich miastach i miasteczkach. Świąteczne, rozświetlone stoiska rokrocznie przyciągają
rzesze ludzi. Radość i smak świąt
w otoczeniu zabytków.
www.christkindlesmarkt.de

fot. A. Nawrot, P. Klimek
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Międzynarodowy Festiwal
Teatralny Boska Komedia
Kraków
Święto polskiego teatru: przez
tydzień na deskach największych krakowskich scen można zobaczyć najlepsze spektakle minionych sezonów. Kulturalny rarytas!
www.boskakomedia.pl
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14. Festiwal Slajdów
Podróżniczych TERRA
Warszawa
Lubiane wśród miłośników podróży pokazy slajdów, prezentacje i spotkania z ich autorami. W tym roku, m.in. Kaszmir,
Australia, Madagaskar i Chiny.
www.terra.waw.pl

Honolulu Marathon
Honolulu, Hawaje, USA
Pobiec maratoński dystans
na bajecznych Hawajach
to jest to. Zwłaszcza że
nie ma tu limitów uczestników,
zapisać może się każdy.
Uwaga: będzie gorąco!
www.honolulumarathon.org/

Pasterka w Betlejem
Betlejem, Izrael (Palestyna)
Według tradycji Bazylika Narodzenia Pańskiego w Betlejem
została zbudowana nad miejscem narodzin Jezusa Chrystusa. Udział w uroczystościach w tym właśnie miejscu
jest niezwykłym przeżyciem.
whc.unesco.org/en/list/1433
Sylwester Hogmanay
Edynburg, Szkocja
Kto lubi obchodzić hucznie
ulicznego sylwestra, powinien
wybrać się do Szkocji. Tam odbywa się jedna z największych
tego typu imprez na świecie.
Zabawa łączy tradycje szkockie i celtyckie z atmosferą radosnej fiesty.
www.edinburgh.gov.uk/
Rythm & Wine Festival
Gisborne, Nowa Zelandia
Dobra muzyka i dobre wino to
fantastyczne połączenie! Występy wielu zespołów grających
dub, reggae, funk, soul i jazz
wśród urokliwych pejzaży winnic Waiohika Estate. Takie zakończenie roku nieźle brzmi,
prawda?
www.rhythmandvines.co.nz
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Paweł Wroński

Popularność narciarstwa biegowego u naszych południowo-zachodnich
sąsiadów można mierzyć 3 tys. km przygotowanych tras.
Albo – trzymając się konwencji czeskiego filmu – prośbą skierowaną do narciarzy
wchodzących na praskie pole golfowe Praha-Motol,
by nie biegali po greenach.

Fot . : © g un a rex - Foto l ia . co m
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Czesi są liberalni i na wyżej wspomnianych tablicach
dodano, że między greenami biegać można. Nie jest
to zresztą jedyna możliwość dla mieszkańców nadwełtawskiej metropolii. Odkąd bowiem istnieje SkiPark Velká Chuchle, biegać na nartach najlepiej po kilometrowym torze, przystosowanym zarówno do kroku klasycznego, jak i łyżwowego. Jak mówią Czesi – pro klasiku

i pro bruslení (www.skiparkchuchle.cz). Okazji nie brakuje również w naturalnej scenerii, w pagórkowatych
okolicach stolicy, choćby nad zaporowym jeziorem Hostivařská přehrada czy w pobliskich lasach Milíčovském
i Kunratickém. Podobnie komfortową sytuacją cieszą się
mieszkańcy drugiej czeskiej metropolii – stolicy Moraw,
Brna. Szczególnie sprzyjające warunki do uprawiania

19
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narciarstwa na sposób norweski panują tam na sięgających 600 m wysokości Chřibach oraz w okolicach pobliskich miasteczek Zlín i Uherské Hradiště.

Karkonosze na czele rankingów
U nas zdecydowanie dominuje zainteresowanie narciarstwem alpejskim. W Czechach narciarstwo biegowe cieszy się nie mniejszą popularnością. Nic więc dziwnego, że przed sezonem, zarówno media drukowane, jak
i portale typu Kudy z nudy, wskazują najlepsze rejony,
a nawet polecają uwadze czytelników konkretne trasy.
Na czele rankingów plasują się zazwyczaj Karkonosze.
To nie tylko kwestia narodowej dumy i podziwu dla najwyższych i najbardziej spektakularnych czeskich gór. Na
ich terenie jest aż 550 km tras do biegania, w tym najsłynniejsza 90-kilometrowa Krkonošská lyžařská cesta,
znana także jako Krkonošská magistrála. Całą sieć utrzymują podgórskie gminy we współpracy z Karkonoskim
Parkiem Narodowym (KRNAP) w ramach projektu „Krkonoše – lyžařský běžecký ráj” (www.krkonose.eu/cs/bezky). Przy wszystkich trasach są tablice z opisem, odległościami do kolejnych węzłowych punktów oraz planami
przebiegu. Odcinki przeznaczone dla narciarzy zaawansowanych i o zacięciu sportowym są oznaczone kolo-

rem niebieskim, zaś dedykowane początkującym i amatorom – zielonym. Magistrala oznakowana jest na czerwono. Prowadzi z Harrachova po zachodniej stronie pasma do Žacléři po wschodniej, pokonując boczne ramiona opadające na południe z głównego grzbietu Karkonoszy. Łatwo ją przy tym podzielić na odcinki, ponieważ przechodzi przez liczne miejscowości, w tym
również dobrze znane polskim narciarzom: Szpindlerowy Młyn i Piec pod Śnieżką. Można spytać, czemu
szlak nie prowadzi na główny karkonoski grzbiet. Powodów jest zapewne kilka. Po pierwsze w Karkonoszach panują zimą warunki typowe dla gór typu alpejskiego, z wszelkimi tego stanu rzeczy konsekwencjami, włącznie z zagrożeniem lawinami. Po drugie, do
pokonywania trudności górskich czy wręcz wysokogórskich konieczne są narty tourowe i stabilna, bezpieczna pokrywa śniegowa. A to już zupełnie inna
bajka niż bieganie na nartach. Owszem, na głównym
grzbiecie Karkonoszy spotkamy często Czechów człapiących na nartach, wcale nie tourowych. Z reguły
jednak spacerują oni jedynie w niektórych, rozsądnie
wybranych partiach gór, między schroniskami (boudami), i tylko tymi, do których nawet zimą można dojechać autobusem.

Czeska strona Gór Izerskich

Fot . : S k ia re†
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Z magistralą karkonoską konkuruje izerska. Podobnie
bowiem jak u nas Góry Izerskie są i w Czechach mekką biegaczy. Względnie dzikie, z długimi, łagodnie pofalowanymi grzbietami, osłonięte płaszczem lasów są do
biegania wprost wymarzone. Nic więc dziwnego, że podobnie jak u nas Bieg Piastów, tak i w Czechach sztandarowe w tej dyscyplinie zawody odbywają się na ich terenie. Tyle że w styczniu. „Jizerská 50” to – zgodnie z nazwą
– bieg na dystansie 50 km. Otwarty, bo oprócz profesjonalistów mogą w nim także uczestniczyć amatorzy. Praktycznie wszyscy, którzy wpłacą wpisowe – 45, 60 albo 70
euro – zależnie od tego, z jakim wyprzedzeniem się zarejestrują. Uzyskane w biegu wyniki liczą się w międzynarodowej rywalizacji, której patronuje Worldloppet Ski Federation, zawiązana w 1978 r. w Szwecji, w Upsali (www.
worldloppet.com). Podczas zawodów w Górach Izerskich
organizowane są także biegi na krótkich dystansach dostosowane pod względem trudności do możliwości dzieci
od 6. do 14. roku życia. Wpisowe dla najmłodszych wynosi odpowiednio 2, 4 lub 6 euro (najbliższa edycja 9-11
stycznia 2015; www.jiz50.cz).
Stolicą sportów biegowych po czeskiej stronie Gór Izerskich jest miasteczko Bedřichov (www.bedrichov.cz).

Sieć wybiegających stamtąd przygotowanych szlaków
narciarskich liczy łącznie 180 km długości. Trasy w okolicach Kristiánova, Nových Luk i Jizerky cieszą się opinią
najpiękniejszych. Gospodarze izerskiej magistrali oddali
w ręce narciarzy pożyteczne narzędzie internetowe – interaktivní kilometrovník Jizerské magistrály (www.xcountry.cz/jizerky). Wchodząc na podaną stronę, znajdziemy
interaktywną mapkę, na której możemy sprawdzić długość poszczególnych odcinków oraz panujące na nich
warunki śniegowe. Pokazana jest tam również pajęczyna tras oplatająca Harrachov, która łączy w praktyce magistralę izerską z karkonoską.

Rudawy nie pozostają w tyle
Położonym na pograniczu z Niemcami pasmem Rudaw
(czeska nazwa Krušné hory) biegnie przekrojowa trasa
długości 242 km – Krušnohorská magistrala. Jej skrajnymi punktami są zapora wodna Skalka koło Chebu
na zachodzie i odległy Sněžník (723 m) koło Děčína na
wschodzie. Wśród położonych przy szlaku miejscowości
wypoczynkowych perłą pierwszej wielkości jest uzdrowisko Františkovy Lázně. Notabene do słynnych Karlowych Warów i Mariańskich Łaźni też stąd niedaleko,
a trasy dla biegaczy wokół drugiego ze słynnych uzdro-

21

22

na stoku

na stoku

wisk tworzą niezależny system o łącznej długości 30 km.
Na biegówkach dostaniemy się na najwyższy szczyt
porośniętych świerkowymi lasami Rudaw – Klínovec
(1244 m). Atrakcje przyrodnicze, które poznamy biegając po Rudawach, to przede wszystkim rozległe torfowiska, z których najcenniejsze znajduje się w rezerwacie Božídarské rašeliniště koło wsi Boží Dar. Osobliwością
jest też najwyższy w Europie Środkowej (na szczęście
nieczynny już) wulkan – bazaltowy kopiec Špičák we wsi
Petrovice (723 m wysokości; nie należy go mylić z innymi czeskimi szczytami o podobnej nazwie). Ciekawostką jest fakt, że do stworzenia magistrali wykorzystano
letnie szlaki rowerowe. Projekt reklamuje się więc sloganem: „W lecie rowerami, narciarstwo biegowe zimą. Łagodne szczyty Rudawy oferują zapierające dech w piersiach widoki na okolicę – przez cały rok” (www.krusnehory.eu; zakładka „Krušnohorská magistrála”).

Na pograniczu Czech i Moraw

U źródeł Wełtawy

Skarby Moraw

Vysočina to kraina, w której nie ma wybitnych pasm górskich, a najwyższe wśród nich Žďárské vrchy kulminują
szczytem Devět skal sięgającym zaledwie wysokości 836
m. Zgodnie z nazwą grupa ostańców tworzy na wierzchołku oryginalne skalne miasteczko. Największym atutem regionu są rozległe lasy. Poprowadzone przez nie
szlaki należą zazwyczaj do łatwych, choć i zaawansowani biegacze znajdą coś dla siebie. Przede wszystkim trasy, na których rozgrywano w ostatnich latach biegi zaliczane do punktacji Pucharu Świata. Dla miłośników
narciarstwa norweskiego kluczowym ośrodkiem jest
Nové Město na Moravě. Na stronach www.nmnm.eu
w zakładce „Trasy pro lyžaře” oraz w dedykowanym miłośnikom tej dyscypliny portalu Lyžařské Novoměstsko
(www.lyzovani.nmnm.cz) znajdują się opisy 100 km tras
biegowych i ich zaplecza.

Nieco podobny charakter ma Szumawa (www.sumavanet.cz), kraina w południowo-zachodnich Czechach rozciągająca się na granicy z Niemcami i Austrią. Czesi nazywają tutejsze góry Czeskim Lasem, a ich niemieckojęzyczni sąsiedzi Bawarskim Lasem. Nic dziwnego, łagodnie pofalowane górskie grzbiety porastają lasy o bogatym drzewostanie. Góry nie są wysokie, przekraczają
jednak 1000 m, kulminując po czeskiej stronie szczytem
Plechý (niem. Plöckenstein 1378 m). Z tras biegowych
słynie miejscowość Kvilda, w której okolicach poprowadzono ich aż 50 km. Celem przyjemnej i popularnej wycieczki w tym rejonie są źródła Wełtawy. Najdłuższa czeska rzeka ma 435 km i jest dopływem Łaby. Jednak to jej,
a nie Łabie, poświęcił symfoniczny poemat Bedřich Smetana. Źródła Wełtawy biją na wschodnim zboczu Czarnej Góry, na wysokości 1172 m.

W północnej i środkowej części Moraw ciągną się należące do Sudetów Jesioniki (Hrubý albo Vysoký Jeseník)
oraz należące już do łańcucha Karpat Morawskie Beskidy. W pierwszej grupie króluje Pradziad (cz. Praděd,
1492 m). Na wierzchołek prowadzi średnio trudna trasa o długości 12 km z Ovčárny do Koutů nad Desnou.
Ale jego rozłożysty masyw można podziwiać z wielu
miejsc na głównym szlaku dla biegaczy, jakim jest Jesenická magistrála. Liczy 60 km i przecina boczne ramiona
masywu (www.jeseniky.net/jesenicka-magistrala). Walorem wszystkich tras biegowych tego rejonu są rozległe
panoramy. Na magistrali słynie z nich Keprník (1423 m),
bo jak na dłoni widać z niego całe Jesioniki, odległe sudeckie pasma zwieńczone koroną Karkonoszy oraz pobliskie Beskidy. Jednak trasę na Keprník trudno polecić
początkującym narciarzom, bo to czwarty pod wzglę-
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dem wysokości szczyt Hrubého Jeseníku i żeby go zdobyć na nartach, trzeba zmierzyć się ze znaczącymi przewyższeniami. A to, zwłaszcza zjazdy na nartach biegowych, wymaga i dobrej techniki, i odwagi. Jednak początkującym też pięknych widoków nie zabraknie. Wystarczy wybrać się jednym z najłatwiejszych w okolicy
szlaków na połogą Červeną horę (749 m). Z niej także
pięknie widać całe niemal Jesioniki i szmat Beskidów. Ponadto charakterystycznym punktem panoramy jest elektrownia szczytowo-pompowa Dlouhé Stráně zlokalizowana na wzgórzu górującym nad doliną rzeki Desná
(www.dlouhe-strane.cz).

Morawskie Beskidy
Wprost wymarzone dla osób rozpoczynających przygodę z nartami biegowymi są Morawskie Beskidy. Celem
łatwej wycieczki, prowadzącej niemal płaskim terenem,
bo u podnóża gór, może być skansen w Rožnove pod
Radhoštěm (Valašské muzeum v přírodě; www.vmp.cz).
Ciekawe jest też Muzeum Papiernictwa w Velkich Losi-

nách (Ruční papírna; www.muzeumpapiru.cz), a także
fantastyczne Muzeum Zakładów Samochodowych Tatra
w mieście Kopřivnice (www.tatramuseum.cz). Każdego
zachwyci miasteczko Štramberk, którego rynek otaczają
barwne kamieniczki, a na pobliskim wzgórzu piętrzy się
zamkowa baszta tak potężna, że przylgnęła do niej nazwa Trúba (www.stramberk.cz).
W prawdziwie górskiej scenerii można pobiegać na Pustevnym (1018 m). Na stokach jest niewielka huśtawka dla zjazdowców, ale na grzbiet flankowany szczytami Radhošta (1129 m) i Tanečnicí (1084 m) można
wyjechać autobusem z Prostřední Bečvy lub krzesełkowym wyciągiem z Ráztoky u Trojanovic. A potem wystarczy włożyć biegówki i trzymając się grzbietu, pobiec
do drewnianych budowli z końca XIX w., figury słowiańskiego boga Radegasta czy stylizowanego drewnianego
kościoła (www.pustevny.czech-mountains.eu; www.pustevny.cz).
W jeszcze większym stopniu przyjazne początkującym
biegaczom są trasy południowych Moraw, przeciętej do-

liną Dyji krainy winnic na stokach wapiennych wzgórz.
Przekrojowa trasa wiodąca przez Park Narodowy Podyjí ma wprawdzie 25 km długości, ale można ją (całą lub
wybrane fragmenty) polecić rodzinom. Mnóstwo bowiem przy niej przytulnych gospód, a w mijanych miejscowościach można w razie zmęczenia po prostu wsiąść
do autobusu i zakończyć wycieczkę (www.nppodyji.cz).

Fot .: © d if u g ht – fotol i a .p l
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*
Na wycieczki narciarskie można się w Czechach wypuszczać także na nieoznaczone i nieprzygotowane
trasy. Trzeba tylko pamiętać, że wtedy lepsze od biegowych będą narty śladowe. Są nieco szersze i lepiej
chronią przed zapadaniem się w śnieg wszędzie tam,
gdzie trzeba samodzielnie przecierać szlak. A tak na
marginesie dodać warto, że o dobór sprzętu w Czechach nie trzeba się obawiać. W tamtejszych wypożyczalniach sprzęt do biegania zajmuje równie wiele miejsca, co zjazdowy, a obsługa ma i odpowiednie
kwalifikacje, i praktykę.

Informacje o trasach, pogodzie i warunkach
do biegania zamieszczane są w portalach wszystkich
czeskich ośrodków i regionów narciarskich.
Kraj podzielony na 12 regionów z opisem
warunków do uprawiania narciarstwa biegowego
i zjazdowego prezentuje m.in. portal

www.kamzasnehem.cz
(dla miłośników narciarskiego biegania przeznaczone
są informacje w zakładce „Kam na běžky”).
Aktualności z czeskich ośrodków narciarskich
znajdziemy na portalu

www.holidayinfo.cz/zima
Informacje turystyczne o Czechach
www.czechtourism.com
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Paweł Wroński

Obszar Górniczy Vitkovice, Ostrawa
Obszar Górniczy Vitkovice w Ostrawie to wyjątkowy zabytek architektury industrialnej. Możemy tu zwiedzić między innymi nową interaktywną ekspozycję Wielki Świat Techniki. Do kompleksu należy także Landek Park z największą ekspozycją
górniczą w Czechach (www.dolnivitkovice.cz).

Maso
Corto
- nasz przyczółek w Alpach
W minionej dekadzie Maso Corto było sceną kilku edycji „Polskich Dni”,
tygodniowego letniego festiwalu muzyki, smaków i oczywiście jazdy
na nartach. Tradycję podtrzymuje i wzbogaca Top*** Residence Kurz.
Przez cały rok, bo południowotyrolska stacja narciarska leży na tyle wysoko,

Hotel Olšanka, Praga
Hotel Olšanka leży w praskiej dzielnicy Žižkov, w pobliżu zabytkowego centrum miasta, ulubionej przez artystów, słynącej z mnóstwa przytulnych kawiarni i gospódek. Goście mają do dyspozycji 253 odnowione pokoje w sześciu kategoriach, centrum fitness i wellness, 25-metrowy basen, korty
do badmintona, a także strzeżony parking podziemny
(www.hotelolsanka.cz/pl).

Uzdrowisko Janské Lázně, Karkonosze
Janské Lázně to jedyne uzdrowisko po czeskiej stronie Karkonoszy. Znajduje się ono na wysokości ponad 600 m n.p.m., u podnóża Czarnej Góry,
na szczyt której bezpośrednio z miasta prowadzi wagonikowa kolejka linowa. Naturalnymi zasobami leczniczymi wykorzystywanymi w uzdrowisku
Janské Lázně są mineralna woda termalna oraz lokalny podgórski klimat
(www.janskelazne.com).

IQLANDIA, Liberec
W nowoczesnym centrum nauki IQLANDIA w Libercu na gości czeka ponad 400 interaktywnych eksponatów umieszczonych na powierzchni
10 tys. m2. Znajdziemy tu także Planetarium 3D, należące do najnowocześniejszych na świecie
(www.iqlandia.cz).

Centrum rekreacji Sepetna, Ostravice
Zapraszamy na ferie zimowe w czeskie Beskidy do centrum rekreacji Sepetna, Ostravice. Na turystów czeka tu piękna przyroda, czyste górskie powietrze, a także bogata oferta sportowa: narciarstwo, basen z 90-metrową
zjeżdżalnią, kręgle, badminton i ciekawy program animacyjny dla dzieci
(www.sepetna.cz).

że śniegiem można się tu cieszyć również wiosną, latem i jesienią.
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Na biegówkach po lodowcu
Gospodarze Maso Corto nie zapominają też o miłośnikach
narciarskich biegów. Jest dla nich wytyczony tor na lodowcu, drugi koło schroniska Lazaun oraz trasy w dolinie, tuż
obok hotelowego kompleksu. Łącznie około 20 km.
Mówiąc szczerze, w Maso Corto wszystko jest obok hotelowego kompleksu, co jest ogromną zaletą ośrodka. Z hotelu do dolnej stacji gondoli jest nie dalej niż 200 m, a wagonik mknie na górę zaledwie 6 minut. Równie blisko jest
do dolnej stacji krzesełek, którymi wyjeżdża się do schroniska Lazaun. Dzieci mogą spędzać czas w specjalnie zaaranżowanym dla nich klubie ÖtziLino. Pod troskliwą opieką będą się tam ślizgać na barwnych oponach (snowtubing) i bawić na świeżym powietrzu. ÖtziLino czynny jest
codziennie od 900 do 1800, dla gości ośrodka bez dodatkowych opłat (trzeba zapłacić tylko za ewentualne posiłki dla dzieci).

Instruktorzy szlifują polski

Zimą czynne są wszystkie trasy ośrodka o łącznej długości
40 km. Łagodne, przygotowane na nasłonecznionym przez
cały dzień stoku obsługiwanym przez dwa długie orczykowe wyciągi Finail są przeznaczone dla początkujących.

Zjazd z Grawandu trasą przemytników
Zjazdy z Grawandu (tam na wysokość 3212 m dociera
główna kolej w Maso Corto – gondola z 80-osobowym wagonikiem) w pobliżu poprowadzonego południowym skrajem lodowca Hochjoch wyciągu krzesełkowego są średnio
trudne. Stok jest tam na tyle szeroki, a jego poszczególne
partie zróżnicowane pod względem profilu, że nawet zaawansowani narciarze szybko się nim nie znudzą. W pewnym oddaleniu od krzeseł łagodniejszymi partiami lodowca
prowadzi w dół trasa niebieska.
Największym wyzwaniem w Maso Corto jest zjazd spod lodowcowego jęzora na sam dół, do ośrodka. Czarna trasa długości 8 km i różnicy poziomów 1201 m nosi nazwę
Schmugglerabfahrt w nawiązaniu do dawnych czasów, gdy
chadzali tędy przemytnicy.

Zjazd na saneczkach
z romantyczną kolacją
System uzupełniają jeszcze inne trasy. Przy krzesłach startujących spod schroniska Baita Teufelsegg (Teufelsegghütte; 2444 m) – czarna, a przy krzesłach spod Rifugio Bella Vista (Schutzhütte Schöne Aussicht; 2842 m) – czerwo-

Co ciekawe, instruktorzy z miejscowej szkoły szlifują język
polski i są w tym z roku na rok lepsi. Jesteśmy bowiem zaraz po Włochach najliczniejszą nacją, odwiedzającą systematycznie Maso Corto. Ponadto w Top*** Residence Kurz
pomocą służy polska rezydentka. W sezonie zimowym
goszczą też tam członkowie polskiego teamu NTN (Niezależnego Testu Narciarskiego). Prowadzą wypożyczalnię
i serwis sprzętu, organizują testy nart Blizzard i K2.
Kompleks hotelowy jest kameralny, ale znajduje się w nim
sklep, pizzeria, dyskoteka i malowniczy pokryty gontem
kościółek. W Top*** Residence Kurz jest ponadto basen
o wymiarach 10 x 25 m, sauny i kabina na podczerwień.
Wszystko na miejscu, wygodne i z klasą – dzięki czemu
Maso Corto jest dobrym miejscem, by wypoczywać w gronie rodziny lub przyjaciół. Z upodobaniem z ośrodka korzystają też narciarskie teamy sportowe, zwłaszcza młodzieżowe. Znaczenie ma nie tylko infrastruktura, ale korzystnie
wpływające na wydolność naszego organizmu usytuowanie
Maso Corto – na wysokości 2011 m. Nie tak jeszcze wysoko, by cierpieć na bezsenność, ale wystarczająco, żeby
nasz organizm produkował ze zdwojoną energią niezbędne
do zdrowego i aktywnego życia czerwone krwinki.

na. Vis-à-vis głównego systemu, po południowej stronie
doliny, wznosi się na stoku kolejne schronisko, Baita Lazaun
(Lazaunhütte; 2430 m). Dostęp do niego zapewnia również
krzesełkowy wyciąg, a na dół prowadzą dwie trasy czerwone.
Spod tego schroniska można zjeżdżać na saneczkach specjalnie przygotowanym torem. Goście Top*** Residence Kurz
mają tę przyjemność zagwarantowaną w ramach tygodniowego pobytu i to w połączeniu z romantyczną kolacją na wysokości niewiele mniejszej od naszych Rysów.

Z widokiem na Palla Biancę
Jeżdżąc po całym systemie, napatrzymy się na otaczające góry, a widoki będą się zmieniać jak w kalejdoskopie.
W koronie otaczających Maso Corto gór najwybitniejsze
miejsce zajmuje Palla Bianca (Weisskugel; 3739 m), której potężna piramida piętrzy się po stronie zachodniej.
Podziwiać będą ją przez cały czas deskarze i narciarze
freestylerzy, którzy ponad jazdę w terenie przedkładają zabawę w Snowparku. Nitro Snow Park położony jest
bowiem pod granią opadającą z Croda delle Cornacchie (głównego wierzchołka Grawandu; 3251 m), tuż
koło wspomnianych już wyciągów Finail. Palla Biancę widać stamtąd jak na dłoni. W październiku bieżącego roku
otwarto Snowpark po gruntownej modernizacji. Zestaw
przygotowanych boksów, bowli, raili i kickerów z pewnością spodoba się freestylerom, tym bardziej że tworzą one
dwa zróżnicowane pod względem trudności ciągi.

Top***Residence Kurz
www.masocorto.it
e-mail: info@topresidencekurz.it
tel. 0039 473 66 25 02
Fot. : ar ch Maso- Corto
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Ski Rent & Test Center
www.skirent-masocorto.com
info@skirent-masocorto.com
Szczegółowych informacji o ofercie udzielają Sepp Platzgummer i jego
zespół z Top*** Residenze Kurz: Lino, Iwona, Kasia i Anita.
Zapraszamy na nasze strony internetowe, gdzie znajdą Państwo
więcej informacji: www.masocorto.it
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Narty
PaweŁ Klimek

Beskid Sądecki ma znakomite warunki do uprawiania wszelkiego rodzaju narciarstwa. Pierwsze śniegi pojawiają się tu zazwyczaj już w listopadzie, by w wyższych partiach gór zalegać zwartą pokrywą jeszcze w kwietniu. Biorąc pod uwagę,
że prawie wszędzie naturalna pokrywa śniegowa jest wspomagana przez nowoczesne i wydajne systemy zaśnieżania, daje to co najmniej cztery, a w niektórych latach
nawet pięć miesięcy sezonu narciarskiego! Swoistym fenomenem są tu zwłaszcza
okolice Krynicy, które charakteryzuje z jednej strony niższa niż w okolicach temperatura, a z drugiej – znacznie większe nasłonecznienie, co bardzo podoba się narciarzom odwiedzającym te tereny.

w Beskidzie Sądeckim

Dla wytrawnych narciarzy i dla dzieci
Na ziemi sądeckiej zlokalizowanych jest kilkanaście stacji narciarskich, każdy znajdzie tu coś dla siebie. Są tu duże (jak na nasze krajowe warunki) stacje z pierwszej dziesiątki największych ośrodków narciarskich w Polsce: Jaworzyna Krynicka i Dwie Doliny (kompleks rozciągający się pomiędzy okolicami Muszyny i Wierchomli). Młodzi narciarze, lubiący oprócz dobrych stoków także atrakcje pozanarciarskie, uwielbiają krynickie Słotwiny i leżące po sąsiedzku Centrum Narciarskie
Azoty. Rodziny z dziećmi wybierają bardzo często ustronnie położony, spokojny,
ale też dysponujący dobrą infrastrukturą Tylicz. Początkujący narciarze znajdą dla
siebie dobre warunki w Ośrodku Narciarskim Henryk w Krynicy, słynącej z miodów
Kamiannej czy też w Rytrze. Nie można również zapomnieć o niewielkich, ale bardzo miłych mikrostacjach w Cieniawie czy Kokuszce.

Jaworzyna Krynicka
– jedna z najlepszych stacji narciarskich w Polsce

Góry Sądecczyzny od dawna budziły zainteresowanie turystów,
także w zimie. Już w okresie międzywojennym popularne wśród ówczesnych
narciarzy były wycieczki na Przehybę, Halę Łabowską czy Jaworzynę.
Ale dopiero od końca lat 90. rozpoczęła się zawrotna kariera tej części
naszych gór jako jednego z największych centrów narciarstwa zjazdowego
w Polsce. Nowo powstające wtedy stacje narciarskie zdystansowały nawet
tak znane ze sportów zimowych miejsca, jak Skrzyczne czy Pilsko. Znaczenie
Beskidu Sądeckiego jako świetnych terenów do uprawiania białego
szaleństwa cały czas rośnie, a u jego podstaw leży nie tylko wielka rozmaitość
tras, ale także świetna infrastruktura tutejszych uzdrowisk,
które w zimie zupełnie zmieniają swoje leniwe oblicza.

fot. archiwum Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Wznosząca się kilka kilometrów na zachód od centrum Krynicy Jaworzyna
(1114 m n.p.m.), dla odróżnienia od innych gór o tej nazwie nazywana Krynicką,
kończy niczym potężny bastion pasmo Beskidu Sądeckiego, które urywa się w tym
miejscu dość gwałtownie, przechodząc w niższe o ponad 200 m grzbiety otaczające Krynicę, a dalej na wschód w Beskid Niski. Od dawna stanowiła ona cel wycieczek turystycznych, również w zimie. W latach 90. postawiono tu kolej gondolową, od tego momentu Jaworzyna zaczęła być postrzegana jako świetne miejsce dla
narciarzy zjazdowych.
fot. archiwum Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
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Jaworzyna Krynicka
należy do najpopularniejszych
i najlepszych ośrodków narciarskich w Polsce. Miłośników
białego szaleństwa przyciągają tu nie tylko dobrze przygotowane, ciekawe trasy, ale także
piękne widoki rozciągające się
ze szczytu.
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Dwie Doliny
łączą Wierchomlę i Szczawnik
Zupełnie inny charakter ma największy lokalny konkurent Jaworzyny – kompleks tras i wyciągów określany wspólną nazwą Dwie Doliny. Spośród stacji narciarskich w regionie wyróżnia się on nie tylko rozległością

Dwie Doliny to jedyna w Polsce stacja narciarska łącząca dwie odległe od siebie miejscowości – Wierchomlę i Szczawnik leżący niedaleko Muszyny. Dwa
wyciągi krzesełkowe, kilka orczyków i ponad 10 km tras zjazdowych pozwala
jej udanie konkurować z pobliską Jaworzyną, nie tylko pod względem walorów
narciarskich, ale także górskich panoram.

terenów narciarskich, nowoczesną infrastrukturą i dynamicznym rozwojem. Stacja jest jak na razie jedynym w Polsce udanym projektem połączenia wyciągami
i trasami narciarskimi dwóch, stosunkowo odległych od
siebie miejscowości (Wierchomlę od Szczawnika dzieli ponad 30 km jazdy samochodem), a pod względem
krajobrazowym ośrodek należy bez wątpienia do ścisłej
krajowej czołówki.
W ośrodku znajdują się dwie 4-osobowe koleje krzesełkowe oraz 7 wyciągów orczykowych, w tym 1 przygotowany specjalnie dla dzieci i początkujących narciarzy (niedaleko dolnej stacji kolei w Wierchomli). Łączna przepustowość wszystkich urządzeń wynosi nieco ponad 9 tys. osób na godzinę. Trasy narciarskie to
wyłącznie trasy czerwone i niebieskie (przeważają trasy łatwe), a ich łączna długość przekracza 10 km. Nie
sposób także nie wspomnieć o zapleczu stacji narciarskiej. W obu dolinach ulokowano punkty gastronomiczne, a w Wierchomli restaurację, uroczy jest także

Na szerokim grzbiecie opadającym spod Runka, leży piękne schronisko –
Bacówka nad Wierchomlą. Jest ono ulubionym miejscem zimowych spacerów od górnej stacji kolei krzesełkowej. Okolica nadaje się także świetnie
do wędrówek na nartach skitourowych.

fot. archiwum Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Stopniowa rozbudowa ośrodka uczyniła z niej jedną
z najlepszych (a przez niektórych uważaną za najlepszą)
stacji narciarskich w Polsce. Jaworzyna bowiem jest nie
tylko nowocześnie i pomysłowo zagospodarowana, ale
jest także miejscem o wyjątkowych walorach krajobrazowych. Na dodatek jest jednym z najbardziej wszechstronnych pod względem terenów narciarskich ośrodków w naszym kraju; znajdziemy tutaj trasy wszystkich stopni trudności, nowoczesne wyciągi krzesełkowe, bazę gastronomiczną i noclegową tuż przy wyciągach. To wszystko w górskiej scenerii, gdzie przy dobrej
pogodzie z jednego miejsca można zobaczyć z jednej
strony Tatry, a po przeciwnej – białe smużki bieszczadzkich połonin. Łącznie na ośrodek składa się 11 wyciągów (gondola, dwa 4-osobowe krzesła i 8 orczyków)
obsługujących ponad 8 km tras zjazdowych wszystkich
rodzajów trudności.

fot. archiwum Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
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szałas w połowie zjazdu wzdłuż krzesła do Wierchomli
– jeden z najbardziej malowniczo położonych bufetów
w polskich górach. Oczywiście do dyspozycji są także
wypożyczalnie sprzętu i serwisy narciarskie (w obu dolinach), a w Wierchomli dodatkowo sklep sportowy.
Również w Wierchomli, około kilometra od dolnej stacji krzesła, usytuowano hotel górski z basenem i zapleczem wellness, przy nim są dolne parkingi – w razie braku miejsca na górnych parkingach narciarzy dowozi skibus.

Słotwiny i Azoty
Do najstarszych wyciągów w Beskidzie Sądeckim należą dwa położone obok siebie ośrodki – Słotwiny i Centrum Narciarskie Azoty. Nieco większe Azoty dysponują 3-osobowym krzesełkiem biegnącym na sam grzbiet,
równolegle do niego poprowadzony jest nieco dłuższy orczyk. Wzdłuż wyciągów prowadzą dwie czerwone trasy zjazdowe (w rzeczywistości jest to jeden szeroki

stok z dwoma wariantami szusowania), a także dłuższa
dookolna niebieska. W sumie jest tu ponad 7 km oświetlonych i ratrakowanych tras zjazdowych, w znacznej
części również z możliwością dośnieżania.
Stacja Narciarska Słotwiny to przede wszystkim 4-osobowa kanapa, która wjeżdża pod grzbiet opadający od
Runka nad Krynicę. Obok krzesła stoi tej samej długości orczyk. Oprócz niego na położonej z boku polanie
pracuje drugi krótszy orczyk. Przygotowano też oślą
łączkę dla najmłodszych i początkujących narciarzy.
W porównaniu z sąsiednimi Azotami stacja jest mniejsza (tylko 2,5 km tras zjazdowych) i mniej urozmaicona, ale za to korzystniej położona (bliżej parkingów,
większa różnica wysokości). Jest także nieco nowocześniejsza i wydajniejsza – przepustowość sięga 4,2 tys.
osób na godzinę.

Henryk w centrum Krynicy
Narciarski opis Krynicy nie byłby pełny bez wzmianki o najmniejszej, ale ostatnio dynamicznie zmieniającej się, stacji Henryk, położonej w samym centrum miasta. To ciekawa propozycja dla niewprawnych narciarzy, rodzin z dziećmi i tych, którzy chcieliby dopiero rozpocząć naukę jazdy na nartach, a nie chcą tego robić
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Słotwiny to jeden z najpopularniejszych i najstarszych ośrodków narciarskich
w okolicach Krynicy, cieszący się zasłużoną renomą wśród fanów dwóch desek. Mają tu oni do dyspozycji dwie koleje krzesełkowe i ponad 10 km tras zjazdowych.

Kolej krzesełkowa w Tyliczu

Stale rosnącą popularność zawdzięcza Beskid Sądecki dobrym warunkom klimatycznym, zapewniającym pokrywę śniegową przez co najmniej cztery zimowe miesiące, a także świetnej infrastrukturze – działa tu kolej gondolowa,
kilkanaście krzesełek i ponad 40 km tras zjazdowych.

Bardzo ciekawym miejscem, zwłaszcza dla rodzin
z dziećmi zaczynającymi jeździć na nartach, jest Tylicz.
To niewielka miejscowość o interesującej historii i zabytkach. Tylicz już od lat powojennych znany jest jako popularne letnisko. W latach 80. postawiono w mieście
pierwszy orczyk, a dziesięć lat później wyciągów było
tu już 14 – Tylicz na narciarskiej mapie Beskidu Sądeckiego należał wtedy do większych ośrodków. Wyciągi
w miejscu obecnej stacji narciarskiej stały już w latach
90., nosiły wtedy nazwę góry, na stokach której są położone – Bradowiec (770 m n.p.m.).

fot. archiwum Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

w dużych zatłoczonych stacjach. W tym roku wybudowana zostanie tu nowa 4-osobowa kolej krzesełkowa, która zdecydowanie uprzyjemni ten miły ośrodek.
Oprócz tego na wyposażeniu stacji znajduje się krótki
wyciąg dywanikowy dla najmłodszych. Henryk ma własne zaplecze noclegowe – dwa pensjonaty oddalone
o 50 i 300 m od wyciągów, a także dużą stylową regionalną karczmę „U Krakowiaka”.

Narty to niejedyne atrakcje zimy w Beskidzie Sądeckim. Na turystów czekają tu także piękne tereny spacerowe, wyznakowane szlaki nadające się do wędrówek na nartach, a także gościnność miejscowej ludności. Kuligi to jeden
z najprzyjemniejszych sposobów spędzania zimowych dni.

fot. archiwum Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
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Później przez pewien czas stacja nosiła nazwę TopSki,
by w końcu przyjąć obecną, łatwą do zapamiętania i logiczną (chociaż czasami nazwa może sugerować, że
obejmuje wszystkie tereny narciarskie Tylicza, co nie jest
prawdą). Jej przebudowa i modernizacja trwała kilka
lat. W końcu w sezonie 2010/11 postawiono tu pierwszą w Tyliczu kolej krzesełkową. Dużym plusem jest rozdzielenie całkiem łatwego stoku szkoleniowego od ambitniejszych tras wzdłuż krzesła, a także dobre zaplecze
noclegowe pobliskiego Tylicza.

Malownicze Rytro
Z racji swojego malowniczego położenia u wylotu przełomu Popradu przez Beskid Sądecki Rytro od dawna
cieszy się opinią atrakcyjnej miejscowości turystycznej.
Dawniej jego sława dotyczyła głównie lata, ale od czasu wybudowania niewielkiej stacji narciarskiej Ryterski
Raj, znajdującej się nieco w głębi doliny Roztoki (znanej z lektury dla dzieci „Rogaś z Doliny Roztoki), warto
tu przyjechać także w zimie. Tutejsze trasy narciarskie
wytyczono na północnych stokach Jastrzębskiej Góry
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(675 m n.p.m.) – wzniesienia w Paśmie Radziejowej
w Beskidzie Sądeckim. Mimo że góra jest raczej niewysoka, jej stoki są wystarczająco strome, by wyznaczyć tu
dość zróżnicowane zjazdy. W ośrodku kursuje 4-osobowa kolej krzesełkowa firmy Doppelmayr, która obsługuje trzy trasy zjazdowe. Czerwona, posiadająca homologację FIS „dwójka”, o długości 700 m jest doskonałym
miejscem dla doświadczonych dynamicznie jeżdżących
narciarzy (w górnej części posiada nawet krótki „czarny” wariant, co jest rzadkością w regionie).

Kameralne stacje Kokuszka,
Kamianna i Cieniawa
Na koniec warto jeszcze wspomnieć o mniejszych stacjach, którym także nie brakuje uroku, a które z racji
mniejszej popularności z reguły nie są zatłoczone, dając
tym samym możliwość spokojniejszego odpoczynku na
nartach. Niedaleko Piwnicznej takim miejscem jest Kokuszka, gdzie funkcjonuje wyciąg orczykowy, a do szusowania przygotowano całkiem ładny stok. Z kolei Kamianna znana jest przede wszystkim ze względu na istniejący tu od dawna ośrodek pszczelarski – jeden z największych w Polsce. Jednak od kilkunastu lat rozwija

się tu także niewielka rodzinna stacja narciarska z trzema orczykami. Natomiast na wschód od Nowego Sącza,
blisko Grybowa, warto odwiedzić Cieniawę, gdzie znajduje się mała stacja z całkiem wymagającym stokiem
i miłą regionalną karczmą.
Warto jeszcze wspomnieć o tym, że Beskid Sądecki
jest idealnym miejscem na wędrówki narciarskie. Długie, niezbyt strome grzbiety i liczne schroniska, a także
gęstniejąca co rok sieć szlaków przyciągają coraz więcej narciarzy skitourowych. Chwalą oni nie tylko dobrą
infrastrukturę, ale przede wszystkim nieprzeciętne walory widokowe tutejszych gór, dzięki którym Sądecczyzna jest jednym z najpiękniejszych i najlepszych miejsc
na spędzenie zimowego urlopu.

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu
ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz
tel. 18 41 41 600, faks 18 41 41 700
e-mail: ko@starostwo.nowy-sacz.pl
www.starostwo.nowy-sacz.pl

fot. archiwum Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
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Mieczysław Pawłowicz

Amazonka
Rzeka jak autostrada
Dziewczyna z plemienia Boras nad rzeką Momon, jednym z dopływów Amazonki

Wyznaczone na papierze granice są istotne tylko dla
turystów, i to tych, którzy udają się dalej niż kilkaset
kilometrów. Bliżej nie ma sensu zawracać sobie głowy
papierkową robotą. Na trójstyku granic Peru, Kolumbii i Brazylii poruszamy się między trzema państwami
bez zbędnych formalności. Nie zauważyłbym w ogóle
zmiany granic, gdyby nie portugalski język w Tabatindze czy marynarka wojenna Peru w Santa Rosa. Amazonka jest tu tak szeroka, że bez trudu pływają po niej
szybkie kanonierki.

Widok na Itaya – starorzecze Amazonki – z bulwaru Malecon Madonaldo w Iquitos

Nie ma takiego państwa jak Amazonia. Przynajmniej formalnie.
Jednak w rzeczywistości mieszkańcy dżungli czują się oddzielnym narodem,
niezależnie od granic politycznych.

Na zakupy najłatwiej dopłynąć łodzią
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Puerto Masusa. Według europejskich standardów żyje się tu biednie.
Dba się jednak o czystość, mimo że z powodu wilgoci pranie trudno wysycha

W zielonym labiryncie
Do położonego niżej Manaus wpływają nawet statki
handlowe. Rzeka rzeczywiście robi wrażenie. Pierwszego dnia. Poza tym jest przeraźliwie... nudna. Niczym autostrada. Ciekawie robi się, gdy tylko opuścimy główny nurt.
Malutką łodzią peke-peke można było zanurzyć się w
prawdziwy zielony labirynt. Być może nawet kręciliśmy się w kółko, bo drogę znał tylko przewodnik, ale
za każdym zakrętem starorzecze wyglądało inaczej.
Kolorowe ptaki i leniwce sprawiały wrażenie raju.
Mały aligator i świadomość obecności anakond czy
piranii skutecznie hamowały w nas ochotę do kąpieli.

Tradycja na potrzeby turystów
Spotykaliśmy też położone na palach osady, gdzie
łatwiej między domami przepłynąć niż przejść. Ludzie prowadzą tu normalne gospodarstwa. Nie brakuje zwykłych „cywilizacyjnych” udogodnień, takich
jak odbiorniki telewizyjne czy światło. Chyba że trafimy do jednej z indiańskich wiosek. Te, które są w pobliżu większych miast (jak Iquitos), kultywują tradycję

Motocykle i trójkołowe mototaksi to najtańszy i najbardziej emocjonujący
środek transportu po Iquitos

już tylko na potrzeby turystów. Turystów południowoamerykańskich, bo biali nadal niezbyt licznie zapędzają się w rejon zagrożony malarią i dengą.

Skóra z anakondy
Do wiosek oczywiście dotrzemy tylko łodzią. To najpopularniejszy tu środek transportu. Niezależnie od
liczby osób po opłaceniu „myta” wejściowego widzimy pokaz tradycyjnych tańców, po którym można
oczywiście zrobić zakupy rękodzieła. Prawdziwego,
a nie „made in China”. I tylko tubylcy nie mogli zrozumieć, dlaczego nie chcę u nich kupić skóry z anakondy. To przecież zabójczy i groźny pasożyt. Gdybym tam zabił anakondę, byłbym bohaterem wioski.
W Europie trafiłbym do więzienia.

Fot . :M i ecz ysł aw Paw ł owi cz
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W 843 r., w Konstantynopolu, uczestnicy synodu zwołanego przez cesarzową Teodorę
orzekli jednoznacznie, że ikona nie jest jedynie rzeczą o boskiej mocy,
ale znakiem mistycznej obecności osoby, którą przedstawia.

Tłumacząc, czym jest ikona, żyjący na przełomie XIX
i XX w. rosyjski teolog, matematyk i filozof, Paweł
Floreński, użył obrazowego porównania do szyby
w oknie, przez które patrzymy na świętą osobę lub biblijne wydarzenie. Konsekwencją szczególnej roli ikon
dla wyznawców prawosławia jest proces ich tworzenia. Margines artystycznej swobody i interpretacji niemal w nim nie istnieje. Twórca musi podporządkować
się odwiecznemu kanonowi. Zaś zgodność z nim musi
zostać potwierdzona przez specjalną komisję. Ukończone dzieło opatruje się wówczas niezbędnymi napisami,
święci i wystawia w cerkwi.

Niezmierzona głębia spojrzenia

Supraśl
Mistyczny świat ikon
Paweł Wroński

Ikona jest też w gruncie rzeczy dziełem zbiorowym.
O efekcie decyduje praca wielu rzemieślników i artystów.
Tych, co przygotowują i gruntują deski, rozcierają naturalne pigmenty do farb, rytują zarys postaci, a wreszcie –
malarzy. Często ich także było wielu, zwłaszcza w większych warsztatach, gdzie szatami i detalami zajmowali
się pomocnicy, mistrz zaś koncentrował się na nadaniu
odpowiedniego wyrazu twarzom. Zwłaszcza spojrzeniu,
niezmierzonej głębi, jaką mają oczy spoglądających na
nas z ikon Chrystusa i świętych. Zgodnie z tradycją do
dziś mówi się o pisaniu, a nie malowaniu ikon.

Ponad tysiąc dzieł sztuki cerkiewnej
W ten świat wprowadza ekspozycja Muzeum Ikon w Supraślu, w którym zgromadzono ponad tysiąc dzieł sztu-

ki cerkiewnej. W większości są to obrazy wykonane
na desce, ale także podróżne ikony metalowe, plakiety i krzyże. Najstarsze pochodzą z wieku XVIII, większość z XIX i XX. Unikatową część kolekcji stanowią
XVI-wieczne freski o bizantyjskim charakterze, ocalałe
ze zburzonej, a obecnie odbudowanej cerkwi Zwiastowania NMP. Ekspozycja ma oryginalną scenografię, wykorzystuje techniki multimedialne. Podniosły klimat podkreślają przyćmione światła i chóralne cerkiewne śpiewy.
Sugestywna atmosfera przenosi wyobraźnię zwiedzających do wczesnochrześcijańskich katakumb i cerkiewnych naw. Krok po kroku wkraczają w doktrynę, religijną obrzędowość, symbolikę, mistycyzm i sakralną sztukę prawosławia.
Muzeum Ikon w otoczonym lasami Puszczy Knyszyńskiej Supraślu mieści się w XVII-wiecznym pałacu Archimandrytów przy ul.
Klasztornej 1., wchodzącym w skład zabudowań zrekonstruowanego monastyru. Jego centralną część stanowi obronna cerkiew
Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy z XVI w.
Muzeum czynne oprócz poniedziałków i dni świątecznych od
1 maja do 31 sierpnia od godz. 1000 do 1800 w piątki, a do 1700
w pozostałe dni tygodnia; od 1 września do 30 kwietnia w godz.
1000-1700 we wtorki i niedziele.
Bilet normalny – 10 zł (ulgowy – 5 zł, rodzinny – 20 zł), we
czwartki wstęp bezpłatny; oprowadzanie – 40 zł (po polsku);
80 zł (w jęz. obcych).
www.wrotapodlasia.pl, www.podlaskieit.pl
www.produkty.wrotapodlasia.pl
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Współcześni potomkowie Tatarów kultywują religię i tradycje z przeszłości.
W Bohonikach, Kruszynianach czy Sokółce ocalało wiele zabytków
i śladów tatarskich rodzin, w Muzeum Ziemi Sokólskiej zaś zgromadzono
ciekawą kolekcję eksponatów tatarskich.
W Kruszynianach – 3 km od granicy z Białorusią
i 50 km od Białegostoku – w 2003 r. powstała Tatarska Jurta. Jej właścicielka Dżenneta Bogdanowicz
odbudowała gospodarstwo po swoich przodkach.
Na ścianach chaty, w której urządziła restaurację, wiszą ich autentyczne zdjęcia, a goście mogą posłuchać muzyki i śpiewów tatarskich. Co roku w czerwcu odbywa się tu Festiwal Kuchni Tatarskiej „Tatarskim Smakiem”, a także Sabantuj, czyli tatarskie święto ludowe. Można wtedy wziąć udział w warsztatach
kulinarnych, postrzelać z mongolskiego łuku, podziwiać występy jedynego polskiego zespołu tatarskiego
„Buńczuk”, a także spróbować jazdy konnej.

Przysmaki Tatarskiej Jurty
Paweł Wroński

Gospodyni chętnie opowiada gościom o historii, kulturze i tradycjach Tatarów. W restauracji w Tatarskiej
Jurcie można spróbować tradycyjnych dań tatarskich,

od wieków przygotowywanych przez tutejsze gospodynie. Kuchnia tatarska to przede wszystkim potrawy
mączne, a także mięso – wołowina, baranina i jagnięcina. Jest dosyć ciężka i tłusta, kuchnia, ale bardzo
smaczna, pełna niespotykanych zapachów i zaskakujących połączeń produktów. Skosztować tu można
takich potraw, jak słynne pierekaczewniki, trybuszoki, kibiny, pieremiacze, cebulniki, samsa czy prawdziwe tatarskie kołduny.

Znakomici goście
Dżenneta Bogdanowicz zdobyła tytuł Mistrzyni Świata w pieczeniu babki i kiszki ziemniaczanej. Kuchnią
Dżennety zachwycało się wielu znakomitych gości. Tatarską Jurtę odwiedził m.in. książę Karol, znawcy kuchni Robert Makłowicz, Piotr Bikont i Maciej Nowak,
a także Adam Małysz, Emilia Krakowska, Maja Ostaszewska, Kora, Czesław Mozil czy Katarzyna Grochola.
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Info:
Dżenneta Bogdanowicz
Kruszyniany 58, 16-120 Krynki
www.kruszyniany.pl
jurta@kruszyniany.pl
dzenneta@wp.pl
tel.: +48 85 749 40 52
tel. kom.: +48 606 603 760

Dżemil Gembicki
– przewodnik po meczecie
tel. kom.: +48 502 543 871

Dżenneta Bogdanowicz – Tatarka z dziada pradziada – urocza, radosna,
niezwykle rodzinna wizjonerka, do której przyjechałam po 7 latach, aby ogrzać
się w jej cieple i poczuć się jak w domu

Obok restauracji znajduje się stadnina wyjątkowo
pięknych koni i prawdziwy okrągły tatarski namiot ze
wszystkimi sprzętami domowymi. Wszystkie meble są
tu bogato dekorowane kolorowymi wzorami, nawet
malutkie taborety mienią się bajkowymi barwami ciepłej pomarańczy, czerwieni i jasnego błękitu.
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wą urodzonego w darłowskim zamku w 1382 r. Eryka I,
przyszłego króla Danii, Szwecji i Norwegii. W burzliwych
dziejach miasta pojawiają się Brandenburczycy, książęta
zachodniopomorscy, hanzeatyccy kupcy, Napoleon, Prusacy i hitlerowcy…
Znamienitym świadkiem wielu stuleci historii jest zamek książąt pomorskich z XIV w. – jedyna w Polsce
nadmorska, ceglana warownia – prawdziwy rarytas architektury obronnej. Gotyckie mury mieszczą współcześnie ciekawe ekspozycje muzealne; stałe i czasowe.
Wędrując tropami historii, dotrzemy także do kościoła Mariackiego z Mauzoleum Pomorskim i miejskiego
ratusza, do kaplicy św. Gertrudy i na średniowieczne
mury obronne.

W sezonie…

Darłowo

Latem rządzą plaże – 5 km piasku i bezkres morza.
Na plaże Darłówka dowożą urlopowiczów tramwaje wodne: „Księżna Zofia”, „Tristan” i „Izolda”. A tam
czas płynie leniwie w grajdołku, za parawanem bądź aktywnie na skuterze, łodzi motorowej, desce surfingowej i nartach wodnych. Dzieciaki szaleją w Aquaparku
Balticlandia, tudzież bawią się do upadłego w Lunaparku Krasnal. Warto wiedzieć, że kto nie lubi gwarnej plażowej „patelni”, powinien powędrować nad jezioro Kopań, gdzie pustych przestrzeni jest w bród.
Marina Royale w położonym na Zachodniopomorskim
Szlaku Żeglarskim Darłowie ma sznyt europejskiej riwiery. Na okrągło odbywają się tu regaty, biesiady, koncerty szant oraz pikniki. Zabawa nie tylko dla wilków morskich. Kto zaś chce wypuścić się dalej w morze, a nie
ma własnej łajby, może skorzystać z oferty rejsów statkami wycieczkowymi. Najlepiej w ładną pogodę, żeby
nie bujało. Popularne są też rejsy katamaranem „Jantar”
na oddalony o 55 mil morskich duński Bornholm.

Robert Szewczyk

Królewskie miasto

Średniowieczne i barokowe zabytki, bałtyckie kąpielisko, żeglarska marina i rybacki port.
Wszystko to znajdziemy w Darłowie, mieście położonym w zachodniopomorskiej części
Wybrzeża Słowińskiego, przy ujściu Wieprzy, między jeziorami Bukowo i Kopań, idealnie
na skrzyżowaniu Drogi Nadmorskiej i Szlaku Cystersów.

Kurort z historią
Walory położenia geograficznego sprawiają,
że Darłowo wraz z ulubioną przez nadbałtyckich
urlopowiczów wypoczynkową dzielnicą Darłówko, tworzą fantastyczny duet turystycznych
atrakcji polskiego wybrzeża.
Nazwa Darłowo została nadana miastu po
II wojnie światowej na podstawie jedynego dokumentu z 1205 r.: „iacentes in terra Dirloua…”.
Na karty historii Europy miasto trafiło za spra-
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Coś jeszcze? A proszę bardzo: spływ szlakiem kajakowym Wieprzy do samego jej ujścia lub rowerowe eskapady Szlakiem Wiatraków, fragmentem znakowanego na czerwono krajobrazowego Szlaku Nadmorskiego lub poszukiwanie zabytków średniowiecza na Drodze Św. Jakuba.

… i po sezonie
Tętno miasta spowalnia, plaże i marina pustoszeją, jarmarczne kramy znikają z ulic. Jest spokojniej, ale z pewnością nie nudno! Darłowo słynie przecież z wędkarskich
rejsów. Wyprawa rybackim kutrem na bałtyckiego dorsza jest ciekawym wyzwaniem i nie byle jaką przygodą.
W ręku potężne wędzisko, za burtą morska fala. Okazja
do złowienia taaaakiej ryby dostępna zarówno dla doświadczonych wędkarzy, jak i zupełnie początkujących.
Spacerując po mieście, warto rzucić okiem na okolicę
z galerii XIX-wiecznej latarni morskiej i przystanąć przy
pomniku Rybaka, u którego stóp znajduje się galeria ryb
morskich. A gdy powieje chłodny wiatr, możemy ogrzać
się przy kominku, zjeść pyszną morską rybkę i wychylić
grzańca, choćby w restauracji „Stary Spichlerz”, która
mieści się w stuletnim budynku tuż przy zamku. A potem z powrotem nad morze, poszukać bursztynowych
okruchów i zaczerpnąć pełnego jodu powietrza. Tu się
oddycha pełną piersią!

REKLAMA
79012 Lwów, ulica Saharova 42, http://hotel-ekotel.lviv.ua
Mobile (sieć komórkowa Kyivstar): +38 067 676 28 08
Mobile (sieć komórkowa MTS): +38 095 478 66 77
Telefon stacjonarny: +38 032 244 30 08

Hotel Ekotel
komfortowe noclegi w rozsądnej cenie
noclegi dla maksymalnie 110 osób w cenie od 15 złotych/osoba
wyposażona sala konferencyjna dla 50 osób
lokalizacja niedaleko od centrum Lwowa i dworca kolejowego
specjalne ceny dla grup zorganizowanych
parking dla samochodów i autokarów
bezpłatny wi-fi na terenie hotelu
rozmawiamy w języku polskim
Ekotel polecany przez Tripadvisor

wydarzenia
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– nocą. I nie tylko muzea, ale także teatry i galerie,
a spośród 100 różnorodnych zorganizowanych nocnych tur po mieście będzie można wybrać tę, na której przewodnicy poprowadzą chętnych na cmentarz
Łyczakowski. W zeszłym roku na nocne wycieczki wybrało się 3,5 tys. osób. Noc we Lwowie ma każdego
roku dwie edycje, oprócz jesiennej również lipcową
(www.lviv.travel).

Maraton jazzowy
Od 5 do 14 grudnia koncertowe sale Lwowa będą
rozbrzmiewać jazzem. Międzynarodowy maraton
muzyczny „Jazz Bez” odbędzie się już po raz 14.
(www.dzyga.com/jazzbez).

Lwowski Jarmark Bożonarodzeniowy
Nieco później niż w naszym kalendarzu, bo dopiero na 19 grudnia, przypada Dzień św. Mikołaja. Dzieci otrzymują wtedy podarki i jest to jeden z kulminacyjnych momentów Lwowskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego, który trwa od połowy grudnia do połowy stycznia. Zgodnie bowiem ze wschodnim kalendarzem liturgicznym Święta Bożego Narodzenia są
przesunięte w stosunku do naszych. W efekcie różnic
miedzy juliańskim sposobem liczenia czasu a naszym,
czyli gregoriańskim, również Nowy Rok we Lwowie
celebrowany będzie 13 dni później.

Paweł Wroński

Festiwalowa jesień i zima

we Lwowie
Festiwalowa karuzela obraca się we Lwowie nieustannie. Każdy znajdzie w niej bliski

Święto Pampucha
Pozareligijnym symbolem okresu świątecznego są
pampuchy – odpowiednik naszych pączków, żydowskich „gaci” czy amerykańskich „doughnutsów” – posypane cukrem pudrem i zawsze smaczne. Niezależnie od tego, czy są wypełnione konfiturą, makiem
czy w kształcie oponki z otworem pośrodku. Podczas ulicznego Święta Pampucha we Lwowie wszyscy
będą się nimi objadać (www.pampuh.lviv.ua).

sercu temat, bo w ciągu roku odbywa się w mieście około 100 różnorodnych
imprez, często dużych, o międzynarodowym charakterze.
Miejskie Święto Sera i Wina
Jesień w naszym klimacie zdaje się nie sprzyjać zabawie, zwłaszcza pod gołym niebem. Cztery stulecia temu panowały jednak zgoła odmienne warunki i na południowym skłonie Wysokiego Zamku, na
pagórkach Łyczakowa, Kaizerwaldu i Wynnyk ciągnęły się rzędy winorośli. Toczony w miejscowych winnicach trunek trafiał do piwnic mieszczańskich kamienic i miejskich gospód. Przywołując pamięć tamtych czasów, w dniach 24-26 października już po raz
czwarty Lwów bawi się podczas Miejskiego Święta
Sera i Wina. Od dwóch lat w wielkiej kadzi deptane
są winogrona, a z wytłoczonego soku powstaje porcja festiwalowego wina. Lokale serwują w tym czasie szlachetne trunki z całego świata. Wśród serów
zaś dominują te wytwarzane przez karpackich góra-

li, których kultura przeżywa obecnie swoisty renesans.
Zgodnie ze współczesnym trendem powraca się do regionalnych tradycji kulinarnych i miejscowych produktów spożywczych. Kulinarne tradycje samego miasta
także odżywają, jako że czas festiwalu to oficjalne Dni
Lwowskiego Sernika. Gigantyczny wypiek przygotowywany jest według starych receptur. Okazji do rozkoszowania się smakołykami i do degustacji win jak widać nie zabraknie. Da się odczuć, że zgodnie ze starym
porzekadłem: „wino cieszy młodych, umacnia w wieku dojrzałym, a na starość rozgrzewa”.
(www.cheeseandwine.lviv.ua).

Noc muzeów
15 listopada otworzą podwoje lwowskie muzea. Podobnie jak to się dzieje w wielu miastach Europy

fot. archiwum www.visitlviv.net
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Smaki
spod lodowej piramidy

Marta LegieĆ

Gdy siedzi się w jednej z restauracji w Zermatt, przyglądając się Matterhornowi,
trudno zachować obojętność. Z jednej strony strzelista, jedyna w swoim rodzaju
góra na świecie, z drugiej zaś region serwujący niezwykłe jedzenie. I nie wierzcie
tym, którzy próbują wam wmówić, że w Szwajcarii jada się wyłącznie sery.
Turystyczny rozwój Zermatt i całego kantonu Wallis bez
wątpienia ściśle związany jest z najsłynniejszą górą świata. Wolny od ruchu samochodowego kurort jest mekką bogaczy z platynowymi kartami w kieszeniach i rajem miłośników nart, na których jeździć tu można przez okrągły rok. To
też wyjątkowe miejsce dla wielbicieli dobrych smaków. Tutejsza kuchnia jest bowiem smaczna i oryginalna, a miejscowe restauracje serwują dania, jakich nie znajdziemy nigdzie indziej. Zacznijmy od podstaw. Widok Matterhornu,
czyli najprawdopodobniej najłatwiej rozpoznawalnej i najczęściej fotografowanej góry na świecie, dla wszystkich łasuchów jest zapowiedzią nieba w gębie. Właśnie ten szczyt
stał się w 1868 r. inspiracją dla Theodora Toblera, pomysłodawcy słynnej czekolady Toblerone, której kształt nawiązuje do charakterystycznego wierzchołka skalno-lodowej
piramidy. Zresztą najsłynniejsza szwajcarska góra widnieje na wielu innych smakołykach, które dostaniemy w małych manufakturach albo w miejscowych sklepach. Wszystkie nieziemsko pachną czekoladą. Jednak zanim sięgniemy
po słodycze, postawmy na coś pożywnego. Kulinarnym hitem jest tu rösti, czyli placek z tartych ziemniaków. Zasmażane ziemniaki można jeść z serem, mięsem lub warzywami – jak kto lubi. I mimo że danie to jest prawdziwą bombą
kaloryczną, warto się na nie skusić. Jak nic innego smakuje
też… cholera, potrawa wywodząca się właśnie z kantonu
Wallis. Jeśli ją zamówimy, na nasz stół wjedzie warstwowy
pieróg, składający się z dwóch warstw ciasta oraz umieszczonej między nimi warstwy farszu. Nikt nie wie, skąd wzię-

Hubert – Francuz, który opuścił swój kraj 24 lata temu, by pracować jako szef kuchni w restauracjach najlepszych hoteli w Zermatt.
Teraz prowadzi kuchnię w restauracji Stafelap. 						

Fot. Marta Legieć

ła się zaskakująca nazwa tego dania, ale jedno jest pewne – smakuje wyśmienicie. Częścią miejscowej scenerii są
czarnonose owce, jakich nie spotkamy w innych regionach.
Jeśli chcemy przyjrzeć się im z bliska, powinniśmy odwiedzić 250-hektarową farmę, której właścicielem jest Paul Julen, który z rodziną prowadzi trzy hotele w Zermatt i jedną
z najbardziej urokliwych i romantycznych restauracji – Stafelap. To tu możemy spróbować dań z delikatnego mięsa
wspomnianych owiec, które na co dzień żywią się ziołami
z okalających Matterhorn łąk, co sprawia, że mięso w smaku jest wyjątkowe. W restauracji dania wybierać możemy
z „Blacknose menu”. Jest między innymi sałatka z plastrami jagnięcych języków i wyborne grillowane kotlety jagnięce.
Specjalnością regionu jest też suszone owcze mięso. Oczywiście wszyscy ci, którzy do Szwajcarii przyjeżdżają, by spróbować osławionego, wywodzącego się z Wallis raclette czy
fondue, nie wyjadą stąd zawiedzeni. W Szwajcarii produkowanych jest ponad 400 rodzajów serów. Wybór serowych
smakołyków jest więc ogromny, zarówno w słynnych restauracjach z wyrafinowaną kuchnią, jak i w prostych lokalach
z regionalnymi daniami. Jest jeszcze wino, którego spróbować tu wręcz trzeba. Przecież właśnie stąd pochodzi jedna
trzecia całej produkcji wina w Szwajcarii. Kanton słynie z win
czerwonych, zwłaszcza wyrabianych z tradycyjnie uprawianego tu szczepu gamay i pinot noir. Uprawę winorośli na nasłonecznionych zboczach 2 tys. lat temu rozpoczęli tutaj Rzymianie. Do dziś jedno z win produkowanych w Wallis nazywa się Römerblut, czyli rzymska krew.
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ARYZ (Hiszpania), ul. Pomorska 67, Łódź

Bez wątpienia są to piękne nogi. Ich długość podkreślają jeszcze kolorowe pończochy
w pasy, zakończone delikatną, białą koronką. Czy o takich mogła marzyć bohaterka
filmowej noweli Janusza Nasfetera z 1960 r.? – zastanawiam się.
Dziewczyna z Wenus na Pomorskiej

Ścian

Anna Kłossowska

odmienne
INTI (Chile), ul. 28. Pułku Strzelców Kaniowskich 48, Łódź

Street art na Ziemi Obiecanej

Stoję w jednym z najmniej ciekawych architektonicznie
miejsc najdłuższej, bo przeszło 11-kilometrowej, ulicy
Łodzi – Pomorskiej. Za PRL jej patronem był Marceli Nowotko i z tego okresu pochodzi też okoliczna zabudowa. W takim domu mogła mieszkać Matylda, bohaterka „Kolorowych pończoch”, której matki nie było stać na
kupienie córce tego luksusowego towaru. Dziewczyna
o długich nogach, o której wspomniałam na początku,
nie ma tego problemu – bo je nosi. Jakoś tak jednak niedbale, od niechcenia, podobnie jak seksowną koszulkę,
uwydatniającą śmiało jędrne piersi. Świat zdaje się jej nie
obchodzić, bo najważniejsze jest to, co trzyma w ręku –
karteczka z odwróconym sercem. Co oznacza – koniec
miłości? Nie odpowie mi na to pytanie, bo jest tylko obrazem – gigantycznym muralem zdobiącym pustą, pozbawioną okien ścianę szarej, odrapanej kamienicy.
Dzieło stworzył młodziutki, bo dwudziestokilkuletni Aryz
z Barcelony, jeden z bardziej liczących się artystów światowego street artu, a zarazem ilustrator. – Maluję dla
rozrywki – deklaruje skromnie w wywiadach, ale choć
nie ma dyplomu akademii sztuk pięknych, wydaje się być

z nimi za pan brat. Pstrokata kolorystyka muralu, niczym
z parku Güell Gaudiego, profil twarzy i proporcje ciała dziewczyny zdradzają znajomość malarstwa, od Botticellego poczynając. Notabene Wenus wynurzała się z
morskiej piany, a bohaterka Aroza kąpie się w wannie,
a może w jakimś gigantycznym kielichu? Czy zielono-granatowe kręgi na jej ciele są efektem dyskotekowego światła, jakie na nie pada z niewidzialnego kierunku, czy też dziewczyna przybyła do nas z nomen omen
Wenus?

OS GEMEOS (Brazylia), ARYZ (Hiszpania), ul. Roosvelta 5, Łódź Łódź
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SAINER (Polska), ul. Uniwersytecka 12, Łódź

ETAM CREW (Polska), ul. Próchnika 16, Łódź

ETAM CREW (Polska), ul. Uniwersytecka 3, Łódź

Ekspozycja sztuki ulicznej

słonia w „odlocie” przy Uniwersyteckiej 3 czy rozpadający się domek na kiju przy ul. Nawrot 81, który jest już
czystą street art 3D. Na Etam Crew postawiła też wiosną
tego roku polska marka ubraniowa Cropp, zapraszając
ich do stworzenia designu nowej kolekcji czerpiącej bogato ze street artu – Etamville. Przemysław Blejzyk „Sainer” i Mateusz Gapski „Betz” – dwaj studenci łódzkiego
ASP – uwiedli mnie swoją ocierającą się o baśniowość,
ale niekiedy tak do bólu realistyczną wizją świata, którą
wspiera solidna technika.

Street art dzięki niczym nieposkromionej wyobraźni artystów porywa do innego, odmienionego świata również odbiorców tej sztuki. Tak jak porwała i mnie, w Łodzi, gdzie zgodnie z projektem Galerii Urban Forms od
kilku sezonów w ścisłym centrum miasta tworzona jest
stała ekspozycja sztuki ulicznej. A w „ścian malowaniu”
biorą udział czołowi artyści z różnych krajów. W rezultacie mogę sobie podziwiać ich dzieła całkowicie za darmo, w dodatku biorąc udział w sympatycznej zabawie
polegającej na odkrywaniu murali objętych już specjalną trasą turystyczną.

Stado owiec na 11 piętrach

Łasiczki na Nowowiejskiej
Na ul. Pomorskiej 28 przy skrzyżowaniu z ul. Kilińskiego ze ściany „atakują” mnie intensywne kolory geometrycznych kształtów wykreowanych na ścianie kamienicy
przez innego artystę z Barcelony – Kenora. Przy ul. Nowomiejskiej 5 czeka na mnie szalona wizja Belga Roa,
który każe czarno-białym łasiczkom (?) grać w rugby. Z
kolei pośród nielicznych okien bloku przy ul. Próchnika
biegają sobie otłuszczone ludziki – dla mnie zestawienie
mistrza sumo z rzeźbami Botero wykreowane pędzlami polskiego duetu Sepe/Chazme, czyli absolwenta warszawskiej ASP Michała „Sepe” Wręgi oraz architekta-urbanisty Daniela „Chazme” Malinowskiego. Już dawno
podbili stolicę, w której Sepe się urodził, a teraz podbijają Europę. Notabene podobne ludziki, tyle że zmilitaryzowane, wspinają się po kamienicy przy al. Jana Pawła II
w pobliżu Dworca Centralnego w Warszawie.

Staruszka w chuścinie na Próchnika
Osobiście jednak wybieram sztukę innego polskiego tandemu – Etam Crew: pomarszczoną staruszkę w chuścinie na ul. Próchnika 16 kojarzącą mi się trochę z „Żydówką z pomarańczami” Gierymskiego, niebieskiego

Fot . : ww w.g a l eria u rb a n form s. org
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Znacznie mniej przemawiają do mnie murale Polaka
Oteckiego, zapełnione pseudośredniowiecznymi wojami, wymalowanymi na budynku przy ul. Rybnej 2/4.
Natomiast jakby wyjęte z japońskich kreskówek błękitne ptaszysko na muralu Australijczyka Shidy z ul. Wojska
Polskiego 82 przyprawia niemal o dreszcz, bo nie wiem,
czy więcej w nim okrucieństwa czy urody.
Koniec mojej wycieczki to liczący, bagatela, 11 pięter
mural Chilijczyka Inti. Wyzierające z niego stadko owiec
jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki przemienia
koszmarną wielką płytę przy al. Wyszyńskiego 80, w jakieś locus amoenus, sielskie miejsce, gdzie człowiekowi
chce się żyć. Zwierzętom towarzyszy enigmatyczna postać „podróżnika”, tu raczej pasterza, będąca lejtmotywem obrazów mistrza – w pełnym rynsztunku wojownika spotkałam ją już przy ul. 28. Pułku Strzelców Kaniowskich 48.
Czy ten podróżnik był u mego boku podczas całej trasy,
wciągając w przestrzeń bajeczną miasta, czy tylko miałam takie złudzenie?
Galeria Urban Forms to inicjatywa pod patronatem prezydent Hanny Zdanowskiej, współfinansowana przez
miasto Łódź.

INTI (Chile), al. Wyszyńskiego 80, Łódź
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Kto rozdaje gwiazdkowe prezenty? Wiadomo – Święty Mikołaj.
Ale czy tylko on? Okazuje się, że w różnych regionach naszego kraju
upominkami obdarowują zupełnie inni „ofiarodawcy”…

Na usługach ideologii
Za słusznie minionych czasów PRL ze wschodu
przybył świecki Dziadek Mróz (ros.
).
Chociaż wywodził się z mitologii wschodniosłowiańskiej, został zawłaszczony przez komunistów. W ZSRR pełnił funkcję Świętego Mikołaja.
Zamiast niego chciał obdarowywać prezentami
w Nowy Rok także inne bratnie narody, w tym
Polaków. Tyle że Polacy nie bardzo chcieli przyjąć
sowieckiego dobrodzieja. Dziadek Mróz jak niepyszny wrócił tam, skąd przybył.
Po 1989 r. z zachodu przyleciał na swoich zaczarowanych saniach zaprzęgniętych w renifery
anglosaski Santa Claus. Święty w wersji komercyjnej, zagrabiony przez centra handlowe i zatrudniony w branży reklamowej, został popkulturowym celebrytą i władcą dziecięcej wyobraźni. Rozpoczęło się pisanie listów do mieszkającego za kołem polarnym białobrodego, odzianego w czerwony kubrak, dobrotliwego staruszka. Ten z pomocą elfów przygotowuje moc prezentów, które pakuje do worka i w wigilijną noc
rozwozi po świecie.
A jak to było, zanim Święty Mikołaj został symbolem świątecznej megakonsumpcji?

biednych, szybko zyskał popularność i został
okrzyknięty „cudotwórcą”. Patronuje też wielu
zawodom i zajęciom, a jego dzień – 6 grudnia –
stał się popularnym świętem; wszak to właśnie
na mikołajki dzieci dostawały najpierw prezenty
(i dzisiaj nadal dostają).
Dlaczego Mikołaj zaczął przynosić prezenty
24 grudnia? Prawdopodobnie powodem była
oszczędność rodziców. Dwa podarki w ciągu miesiąca to było zbyt wiele dla ubogich rodzin. Zgodnie ze średniowieczną niemiecką tradycją świąteczną dorosły przywdziewał strój biskupi i rozdawał podarunki, najczęściej łakocie,
grzecznym dzieciom. W XIX w. zwyczaj ten rozprzestrzenił się na świecie, także w Polsce. Początkowo praktykowali go zamożni arystokraci, szlachta i mieszczanie, pod chłopskie strzechy trafił najpóźniej, już po II wojnie światowej.
Upominki w noc wigilijną wkładane są do powieszonych na kominku pończoszek i skarpetek lub, tak jak w Polsce, układane pod choinką.
Z upływem czasu ewoluował też wygląd Świętego Mikołaja: z nobliwego biskupa przeistoczył
się w rubasznego jegomościa, a infułę zamienił
na krasnoludkową czapkę.

Hojny święty

Pośrednikom dziękujemy

Legenda zmarłego ok. 342 r. Mikołaja, biskupa Miry w Azji Mniejszej, zaczęła tworzyć się
w IX-X w. Święty chrześcijański, który za życia szczodrze rozdawał jałmużnę i wspomagał

W 1535 r. reformator religijny i teolog Marcin
Luter nawoływał, aby protestanci zrezygnowali z „usług” katolickiego świętego, wszak Boże
Narodzenie jest świętem upamiętniającym na-

rodzenie Jezusa Chrystusa i to od Dzieciątka Jezus dziatwa powinna dostawać podarunki. Z czasem zwyczaj upowszechnił się w krajach i regionach Europy, m.in. w Czechach i na Górnym Śląsku.
Ślązacy do wigilijnej kolacji zwanej wilijům lub śwjyntym
wječorym zasiadają całymi rodzinami. Na stole królują tradycyjne potrawy, m.in.: kapusta z grochem i grzybami, makówki (słodkie bułki z makiem moczone w mleku z dodatkiem bakalii lub suszonych owoców) i ryby. Po wieczerzy
dzieci biegną pod choinkę, po prezent od Dzieciątka właśnie. Mimo komercyjnej „świętomikołajowej” presji zwyczaj
ten przetrwał i ma się dobrze.
Marek Szołtysek, propagator śląskiej kultury, tak go opisuje w swojej książce: „Po zmroku, podczas gdy domownicy
modlą się, dzielą opłatkiem, a potem jedzą wigilijną wieczerzę, to gdzieś do pokoju obok przychodzi po cichutku
Dzieciątko. Ten właśnie nowo narodzony w Betlejem Jezusek przynosi wtedy prezenty, które można zabrać i odpakować dopiero po zakończonej wieczerzy. A skąd Dzieciątko przynosi prezenty? Z Nieba! Natomiast kiedy dzieci spotkają się po świętach w szkole, w kościele lub podczas zabawy na śniegu, to zawsze pytają się nawzajem: Coś dostał
na Dzieciątko?”.

Gwiazdor w baranicy
W Wielkopolsce wśród tradycyjnych potraw wigilijnych
nie może zabraknąć zupy z suszonych jabłek i śliwek zagęszczonej śmietaną i makiełek – klusek z utartym makiem
i dosłodzonych cukrem. Poza tym są śledzie, prażone na
maśle suszone grzyby i pieczony karp. Są także i prezenty pod choinką, które przynosi Gwiazdor. Cóż to za postać?
Gwiazdorami zwano potocznie kolędników – jeden z nich
trzyma i obraca betlejemską gwiazdę. Wybitny polski etnograf Oskar Kolberg tak ich charakteryzuje: „parobcy przebrani w kożuch odwrócony włosem na wierzch, przepasani pasem skórzanym, czapka (kapturek) na głowie wywrócona barankiem do góry, twarz usmarowana sadzami, krótki bat w ręku. Każą dzieciom odmawiać pacierz, nieumiejących go biją, przenosząc do figlów bicie to i na dziewki”.
Niezbyt przyjemne figury. Z czasem jednak Gwiazdor, znany także na Kaszubach, Kujawach i Kociewiu, przejął obowiązki Świętego Mikołaja i nawet upodobnił się do niego,
chociaż rózgi się nie pozbył…

Gwiazdka z nieba
Tradycyjnie do wigilijnej wieczerzy zasiada się, gdy na niebie pojawi się pierwsza gwiazda. Jezus Chrystus narodził
się w stajence w Betlejem, nad którą świeciła gwiazda. To
jej wypatrywali trzej mędrcy, zdążający złożyć pokłon nowo
narodzonemu. Są prezenty na gwiazdkę, a właściwie prezenty od Gwiazdy. Tak jest na przykład na Pomorzu, ale też

na Opolszczyźnie i Dolnym Śląsku. Na Kaszubach upominki można otrzymać od Gwiżdża i Gwiazdki. Dawniej byli to
przebierańcy chodzący po wsiach w wigilię Bożego Narodzenia. Gwiazdka miała korbacz, czyli pleciony bat, którym
groziła dzieciakom, a także worek z jabłkami, brukwią i cukierkami, którymi obdarowywała znających biegle pacierz.
Gwiżdż, wiadomo, gwizdał przeraźliwie.
Barbara Ogrodowska, etnograf i kustosz w Muzeum Etnograficznym w Warszawie, opisuje zwyczaj wigilijny, gdy
to Gwiazdka ze słomianymi warkoczykami i w słomianym
stroju, ale ze sztuczną brodą i wąsami, dzwoniąc dzwonkiem, zachodziła do domów, by wręczać grzecznym dzieciom przygotowane wcześniej przez rodziców upominki.
Nie obywało się przy tej okazji bez gwiazdkowych psot: rozrzucania śmieci, rozsypywania popiołu i rozlewania wody.

Tłok przy choince
Chętnych do wręczania prezentów jest zresztą jeszcze więcej. W Polsce centralnej niepodzielnie rządzi Święty Mikołaj,
ale na Warmii i Mazurach podarunki dostarcza biały konik
szemel. To jeździec na białym koniku wykonanym z przetaka (dużego sita) i prześcieradła. Po Wigilii, która na Warmii
wcale nie musiała być postna (zamieszkiwało tu bowiem
wielu protestantów), kilkunastu chłopców obchodziło z konikiem gospodarstwa, śpiewając pieśni bożonarodzeniowe.
W Małopolsce upominki rozdaje natomiast Aniołek, a w rejonie Tarnogrodu… krasnoludki.
Obdarowywanie prezentami, choć należy do najmłodszych polskich tradycji wigilijnych, podobnie jak wiele innych świątecznych zwyczajów wywodzi się z obrzędów pogańskich wchłoniętych przez chrześcijaństwo i zanurzonych w tyglu ludowego folkloru. Współczesność zmieniła ją w kulturowy fast food, łatwostrawny, ale pozbawiony
autentyczności i odrobiny magii. Odkrywajmy ją zatem na
nowo i kultywujmy, ale czyńmy to świadomie, sięgając do
korzeni regionalnej tożsamości.
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Warmia i Mazury

w stylu Slow
ROBERT SZEWCZYK

Zamek w Reszlu

Co łączy Bisztynek, Gołdap, Olsztynek i Reszel oraz kilkanaście innych miast
regionu? Wszystkie należą do międzynarodowej sieci Cittàslow (Slow City) – miast,
które dbają o jakość życia, hołubią tradycję i szanują własną tożsamość.
Miasta ślimaki
Symbolem organizacji Cittàslow, której idee wzorowane
są na ruchu Slow Food, jest ślimak dźwigający na swojej
skorupie miasto. Nie oznacza to, że miasta do niej należące rozwijają się w ślimaczym tempie, ale że stawiają przede wszystkim na jakość. Wolniej oznacza w tym
wypadku lepiej i godniej. Dla władz i mieszkańców tych
miast liczą się przede wszystkim: ochrona środowiska,
zrównoważony rozwój, umacnianie lokalnej społeczności, kultywowanie tradycji i zagospodarowanie przestrzeni przyjazne ludziom.

Z ziemi włoskiej do Polski
Koncepcja Cittàslow narodziła się pod koniec lat 90. XX
w. w uroczej włoskiej Toskanii. Do Polski przywędrowała w połowie pierwszej dekady XXI w. (pierwszym miastem, które przystąpiło do sieci, był Reszel). Obecnie
Krajowa Sieć Cittàslow zrzesza 18 miast, w większości
na Warmii i Mazurach. Nieprzypadkowo: region znajduje się przecież na obszarze „Zielonych Płuc Polski”. Pejzaż kulturowy Warmii i Mazur jest unikatem w skali całego kontynentu! Nie ma tu wielkiego przemysłu i wiel-

kich miast. Są za to rozległe bory, liczne jeziora, cenne zabytki historii i ładnie położone miasteczka, których
liczba mieszkańców nie przekracza 50 tys. osób – a tylko
takie mogą ubiegać się o miano Slow City.

Lokalne przeżycia
Komu nie marzy się spokojne życie w zdrowiu, rozwiązywanie sporów za pomocą dialogu, spożywanie smacznych, naturalnych produktów, swobodny dostęp do parków, teatrów, kin, kafejek… i aktywne spędzanie czasu
w otoczeniu pięknego krajobrazu. Regulamin Cittàslow
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Hotel Spa Srebrny Dzwon
Kadyny 31, 82-340 Tolkmicko, tel. +48 55 231 34 34
e-mail: recepcja@srebrnydzwon.pl
www.srebrnydzwon.pl, www.spakadyny.pl

smak życia

Hotel SPA Srebrny Dzwon w Kadynach to miejsce
wyjątkowo urokliwe, położone w otoczeniu wody i lasów,
których energia ma zbawienny wpływ na ciało i ducha.
Znajdą tu Państwo stylowe, kameralne wnętrza, wyborne
potrawy regionalne oraz światowe przysmaki klimatycznej
restauracji, znajdującej się w podziemiach hotelu.
Zamek w Lidzbarku Warmińskim

Zapraszamy również do ekskluzywnego spa, które zostało
stworzone z myślą o najbardziej wymagających gościach.
Oferujemy szeroką gamę specjalistycznych usług
obejmujących terapeutyczne działanie wody, zabiegi
na twarz, ciało oraz rytuały SPA.
Ajurweda i holistyczne podejście do ciała ludzkiego
pozwoli Państwu wybrać się w podróż do krainy głębokiego
ukojenia i harmonii, a każdy dzień tu spędzony sprawi,
że błogość i relaks przepędzi stres, napięcie i zmęczenie.

oferuje narzędzia i rozwiązania, pomagające osiągnąć
ten idealny stan funkcjonowania miasta. Punkt po punkcie opisuje wymogi dotyczące ochrony środowiska, infrastruktury miejskiej, jakości życia, lokalnych produktów, zasad gościnności i promocji turystycznej. Ważne,
że idee Cittàslow popiera i pomaga realizować Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, bo przecież wespół w zespół...

REKLAMA

Zasmakuj w Warmii i Mazurach
Samorządowcy, lokalna społeczność i turyści – wszyscy
zyskują na koncepcji Cittàslow. Bez nerwów, niespiesznie, smacznie i malowniczo; na co dzień i w czasie urlopu. Na gości oczekuje przyjazny uśmiech, bogata oferta turystycznych atrakcji i pyszna regionalna kuchnia.
W kalendarzu imprez regionalnych na stałe zagościły „Niedziele Cittàslow” organizowane w miastach należących do sieci. Plenerowe wystawy, warsztaty ginących zawodów, nauka ludowych tańców, występy artystów, stragany z lokalnymi przysmakami. Co ważne, nie
są to imprezki „pod turystę”, ale spotkania mieszkańców, którzy po prostu chcą wspólnie spędzić ze sobą
czas i razem zjeść świąteczny obiad. A w menu, na przykład, wędzony jesiotr, kompot z ulęgałek i lody śmietankowo-miodowe – potrawy nagrodzone w konkursie
„Smaki Warmii, Mazur i Powiśla na stołach Europy”. Jest
się czym pochwalić!
www.cittaslowpolska.pl
www.portal.warmia.mazury.pl
www.produktregionalny.warmia.mazury.pl

Bociania Baszta w Dobrym Mieście

Lista miast w Cittàslow: Barczewo, Biskupiec, Bisztynek, Dobre Miasto, Gołdap, Górowo Iławeckie, Kalety, Lidzbark Warmiński, Lubawa, Murowana Goślina, Nidzica, Nowe Miasto Lubawskie, Nowy Dwór Gdański, Olsztynek, Pasym, Rejowiec Fabryczny, Reszel, Ryn

spacerem po...

spacerem po...

Rafał Spin

Chorwacja ma tak wiele atrakcji przyrodniczych, że zbyt często – jadąc
samochodem – pomijamy stolicę kraju. Nowe-stare połączenie lotnicze
z Zagrzebiem sprawi, że być może niektórzy turyści zostaną tu nieco dłużej.
Prawie jak w domu
Podróż nad Jeziora Plitwickie, Istrię czy Wybrzeże Dalmatyńskie ma jedną wadę. Latem bywa tam tak wielu turystów, że niemal nie mamy kontaktu z Chorwatami. Zagrzeb jest nieco inny. Tu mieszkają miejscowi.
Przyjeżdżając do Zagrzebia po raz pierwszy, czułem,
jakbym już tu kiedyś był. Miasto wyrosłe z dwóch
ośrodków niczym Buda i Peszt, katedra świętego Stefana prawie jak w Wiedniu, a nawet Teatr Narodowy
podobny do Teatru Juliusza Słowackiego w Krakowie.
Nic dziwnego, że człowiek od razu czuje się tu jak
u siebie w domu.

wieczna swój obecny kształt zawdzięcza rozbudowie
w XIX w. To główna atrakcja Kaptolu, połączonej z
inną historyczną dzielnicą Gradcem, Krwawym Mostem. Teraz jest to zwykła uliczka. Most zlikwidowano ponad sto lat temu, ale nazwa na pamiątkę starć
sąsiedzkich pozostała.

Zwiedzanie śladem burka
Na Gradcu kościół świętego Marka przypomina,

że jesteśmy w Chorwacji. Dachówkę w barwach narodowych widać z daleka. Nam, Polakom, łatwiej jest
zrozumieć także mowę ulicy. Wprawdzie słowiańskie
języki, niczym w przygodach Franka Dolasa, łatwiej
jest zrozumieć po travaricy, to i tak czujemy się tu
bardziej swojsko niż u najbardziej nawet gościnnych
„bratanków”. Choć oczywiście warto pamiętać o różnicach językowych. Najłatwiej o pomyłkę przy jednym
z barów z szybkim jedzeniem. To, że popularny jest
tu „burek”, nie oznacza, że do kuchni śródziemnomorskiej zakradły się tradycje koreańskie. Nie jest to
też odpowiednik amerykańskich hot-dogów. To pyszne ciasto, które nadziewane jest farszem baranim lub
warzywnym. Jako że niemal każdy kucharz ma swój
przepis, można zwiedzić miasto „śladem burka” i nie
powtórzyć smaków.

Fot. © TTstudio, © carol_anne, xbrchx – fotolia.com.pl
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Barwna dachówka na kościele św. Marka w dzielnicy Gradec nie pozostawia
wątpliwości, w jakim kraju jesteśmy.

Teatr Narodowy w Zagrzebiu podobny jest do teatrów w Krakowie i Wiedniu.

Cesarski porządek
Mimo upływu stu lat od początku upadku dynastii
habsburskiej, kilku wojen i zmian systemów politycznych cesarski porządek czuje się w powietrzu. I to nie
tylko dzięki zapachowi pieczonych kasztanów i strudlom. Bo choć najstarsze ślady osadnictwa pochodzą
tu sprzed tysiąca lat, to chyba największy wpływ miała tu monarchia austro-węgierska. Tak jak na wspomnianą katedrę. Świątynia początkowo średnio-

Neogotycka katedra Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Zagrzebiu
znana jest też jako katedra św. Stefana i Ladislawa.
To największa świątynia Chorwacji.
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Sanatorium Uzdrowiskowe „Azalia” Szczawno-Zdrój
zaprasza na

turnusy świąteczno-bożonarodzeniowe
od 20.12.2014 do 03.01.2015
7 dni od 710 pln • 14 dni od 1400 pln
• w ofercie całorocznej pobyty rehabilitacyjne,
lecznicze, hotelowe
INFORMACJE i REZERWACJA:
tel. 74 664 26 30
e-mail: biuro.azalia@sanatoria-dolnoslaskie.pl
www.sanatoria-dolnoslaskie.pl

Sanatorium Uzdrowiskowe „Zimowit” Duszniki-Zdrój
zaprasza na

turnusy świąteczne i noworoczne

• świateczny pobyt już od 776 pln – 7 dni
i 1504 pln – 14 dni
• oferta „first minute” dla rezerwujących miejsca w październiku i listopadzie – zniżki i upominki.
• bal sylwestrowy z noclegiem od 280 pln/osoba
• w ofercie całorocznej pobyty rehabilitacyjne, lecznicze,
hotelowe

INFORMACJE i REZERWACJA:
tel. 74 866 94 64
e-mail: biuro.zimowit@sanatoria-dolnoslaskie.pl
www.sanatoria-dolnoslaskie.pl

N A H A S ŁO „ P K S P O LON U S ” 5 % Z NIŻ K I N A P OBYTY W N A S Z YC H S A N ATORI AC H

N A H A S ŁO „ P KS P O LON U S ” 5 % Z NIŻ K I N A P OBYTY W N A S Z YC H S A N ATORI AC H

www.sanatoria-dolnoslaskie.pl

www.sanatoria-dolnoslaskie.pl

na trasie z Polonusem
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PAWEŁ WROŃSKI

Z Polonusem w Sudety

Podróże z Polonusem to pewny i wygodny dojazd do celu, a zarazem
doskonała okazja, by poznać ciekawe zakątki naszego kraju. Trasy ze stolicy
do sudeckich kurortów i uzdrowisk wiodą z Mazowsza przez Dolny Śląsk do
Szklarskiej Poręby i Kudowy-Zdroju oraz przez Śląsk Opolski do Lądka-Zdroju.
Bilety kupowane do końca grudnia br. wraz z powrotnymi są na tych trasach objęte promocją „Tanie Powroty”.
• Gwiazdką oznaczone są główne miejscowości z sieci połączeń Polonusa (zobacz na mapce).

Trasy do Szklarskiej Poręby i Kudowy-Zdroju

* Warszawa (0 km)
Historia Polski drzemie w zaułkach warszawskiego Starego
Miasta, w salach Zamku Królewskiego, gmachach Uniwersytetu Warszawskiego, Polskiej Akademii Nauk i Sejmu, wznoszących się przy Trakcie Królewskim, prowadzącym do pałacu
w Wilanowie. Do spacerów zachęcają parkowe alejki zabytkowych Łazienek, Ogrodu Saskiego, parku Skaryszewskiego.
W Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Powstania Warszawskiego czy Muzeum Żydów Polskich multimedia urozmaicają ekspozycje, zamieniając zwiedzanie w przygodę z nauką i kulturą. Na murawie Stadionu Narodowego odbywają się nie tylko mecze, ale również targi, festiwale i koncerty gwiazd. W stale poszerzającej się ofercie gastronomicz-

nej stolicy znajdziemy smaki wszystkich kuchni świata z coraz bardziej wyrafinowaną ofertą rodzimych potraw. Z wieży kościoła św. Anny przy Krakowskim Przedmieściu, z balonu na uwięzi koło mostu Syreny oraz z najwyższej kondygnacji Pałacu Kultury ogarniemy wzrokiem całe miasto.

* Rawa Mazowiecka (75 km)
W mieście nad Rawką wznosi się zrekonstruowany fragment
średniowiecznego zamku, w którym w piastowskich czasach
rezydował książę Siemowit. Chorobliwie zazdrosny o znacznie młodszą żonę uznał, że trzeci potomek, jakiego miała
powić, jest owocem zdrady. Kazał więc Ludmiłę zamknąć
w wieży, a po urodzeniu dziecka udusił. Ta mroczna historia
obiegła całą Europę, a ze względu na ogromną popularność,
jaką cieszyła się w XVI w., istnieje teoria, że zainspirowała
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Zamek w Rawie Mazowieckiej

Inscenizacja na terenie Skansenu Rzeki Pilicy w Tomaszowie Mazowieckim

szekspirowską „Opowieść zimową”. Przez Rawę przebiegają
tory najdłuższej w Polsce wąskotorówki (49 km), w centrum
miasta rozciąga się malowniczy park, a podmiejski zalew Tatar należy do najatrakcyjniejszych akwenów woj. łódzkiego.

przyjazne warunki dla inwestorów i pięknieje. A nie od dziś
się podoba, choćby filmowcom. W piotrkowskich zaułkach
kręcono sceny „Pana Tadeusza”, „Przedwiośnia”, „Vabank”
czy „Uprowadzenia Agaty”. Na planie „Jakuba kłamcy” przechadzał się po nich Robin Williams.

* Tomaszów Mazowiecki (110 km)
Odwieczny związek miasta z rzeką Pilicą prezentują zbiory Muzeum Rzeki (skansen). Z jej wodami związana jest też
przyrodnicza osobliwość – Niebieskie Źródła. Woda w uznanym za rezerwat przyrody zbiorniku ma turkusową barwę
i jest tak przejrzysta, że widać na dnie jasne plamy pulsującego piasku. To wywierzyska powstałe tam, gdzie woda tryska
przez szczeliny wapiennego podłoża. Kolejna atrakcja – Groty Nagurzyckie – to pozostałość po prowadzonej od XIX w.
eksploatacji piasku szklarskiego. Urządzoną w nich podziemną trasę przez cały rok można zwiedzać z przewodnikiem.

* Bełchatów (166 km)

* Piotrków Trybunalski (139 km)

Wielbiciele talentu Jerzego Dudy-Gracza znajdą we wnętrzu
miejscowego kościoła jego obraz z 1995 r. „Przemienienie
Pańskie”.

Nazwę zawdzięcza po części założycielowi Piotrowi Duninowi z rodu Włostowiców, a po części temu, że przez 200
lat z górą miał tu siedzibę Trybunał Koronny, czyli najwyższy w dawnej Rzeczypospolitej sąd dla Wielkopolski, Mazowsza i Prus Królewskich. W ostatnich latach Piotrków pojawia
się na czołowych miejscach w rankingach miast tworzących
Budynek sądu w Piotrkowie Trybunalskim

Zagospodarowane hałdy pobliskiej kopalni węgla brunatnego zamienione na Górę Kamieńską służą dziś narciarzom
i rowerzystom. Ze specjalnie przygotowanych tarasów można oglądać wyrobisko i pracujące w nim kombajny, zaś nowoczesna, multimedialna ekspozycja „Giganty Mocy” pokazuje w interesujący sposób, jak węgiel przekształca się
w energię elektryczną.

Osjaków (213 km)

* Wieluń (230 km)
Na skwerze przed biblioteką miejską spoczywa od roku „Kapsuła czasu”. Są w niej przedmioty złożone przez mieszkańBełchatów – elektrownia
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Barokowo-klasycystyczny Ratusz w Jeleniej Górze

Klasycystyczny ratusz w Oleśnicy

Wrocław – ratusz i pręgierz, pod którym został wychłostany Wit Stwosz

Zamek Piastowski w Legnicy

ców jako przesłanie dla potomnych. Pierwsze otwarcie zaplanowano na wrzesień 2039 r., w setną rocznicę wybuchu
II wojny światowej.

skami rosyjskimi pod Racławicami w 1794 r. Panorama ma
15 m wysokości i 114 m długości. Wykonała ją grupa malarzy zainspirowana przez Jana Stykę. Prace trwały zaledwie
9 miesięcy, a rotunda, w której ją wyeksponowano, została
wybudowana we Lwowie przed ich zakończeniem w 1893 r.
Po wojnie przeniesiono obraz do Wrocławia, a w 1985 r.
udostępniono ponownie publiczności.

worze (444 km), Bolkowie (462 km), Mysłowie (473 km) i Kaczorowie (477 km).

* Kłodzko (444 km)

Oleśnica (324 km)
Miejską osobliwością jest Biblioteka Łańcuchowa. Jedna
z najstarszych, oprócz złotoryjskiej, publiczna czytelnia na
naszych ziemiach. W 1594 r. książę Karol II Podiebrad kazał
umieścić pół tysiąca woluminów nad wejściem do zamkowego kościoła. Chciał, by każdy mógł z nich korzystać, ale że ginęły i były narażone na zniszczenie, przykuto je łańcuchami
do stołów. Próbę czasu przetrwało 239 woluminów, głównie dzieła teologiczne.
Między Wieluniem a Oleśnicą autobusy Polonusa zatrzymują się
w Wieruszowie (264 km), Kępnie (276 km) i Sycowie (296 km).

* Wrocław (350 km)
Z powodzeniem konkuruje dziś z innymi miastami o miano najciekawszego w Polsce. Na odrestaurowanej starówce
działa mnóstwo atrakcyjnych lokali gastronomicznych i placówek kulturalnych. Zabytki dolnośląskiej stolicy odzyskują
świetność, dynamicznie rozwija się biznes. Niepowtarzalnym
obiektem jest Panorama Racławicka, dzieło malarskie wystawione w specjalnie zaaranżowanym pawilonie. Tematem jest
bitwa stoczona podczas insurekcji kościuszkowskiej z wojTwierdza kłodzka z lotu ptaka

Cieplice-Zdrój (506 km)
Dziś wypoczynkowa dzielnica Jeleniej Góry, a zarazem jedno
z najstarszych polskich uzdrowisk. Świadectwa wykorzystywania tutejszych cieplic, czyli gorących źródeł, w celach leczniczych pochodzą z 1281 r.

cd. trasy I – do Szklarskiej Poręby

Piechowice (514 km)

Środa Śląska (385 km)
Na jej przywileju lokacyjnym z 1223 r. wzorowało się wiele innych miast i z tego powodu tę odmianę prawa niemieckiego nazwano średzkim. Świadectwem dawnej świetności
jest „skarb”, jaki w 1988 r. znaleziono po rozbiórce starych
domów na miejscowym wysypisku. Cenne przedmioty, które udało się z niego odzyskać, można dziś oglądać w Muzeum Regionalnym.

* Legnica (424 km)
Ozdobą legnickiego rynku jest półtonowa kula z brązu z panoramą XVIII-wiecznej Legnicy. Jednym z ulubionych celów spacerów stała się po udanej renowacji dzielnica Tarminów. Za czasów PRL była siedzibą radzieckiego garnizonu,
na którego potrzeby wykorzystano pohitlerowskie koszary.
W XIX-wiecznych willach fabrykantów urządzono luksusowy
hotel dla wizytujących garnizon generałów. Rosjanie zajmowali łącznie około tysiąca budynków.

* Jelenia Góra (496 km)
Główne miasto Kotliny Jeleniogórskiej z ponad 900-letnią historią i licznymi zabytkami. Na organach w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego (d. ewangelicki kościół Łaski) grają
każdego roku we wrześniu wirtuozi podczas odbywającego
się tu renomowanego Międzynarodowego Festiwalu Muzyki
Organowej „Silesia Sonans”.
Między Legnicą a Jelenią Górą autobusy Polonusa stają w Ja-
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Dogodny punkt wypadowy wycieczek w Karkonosze. Atrakcją jest działająca tu nieprzerwanie od ponad 140 lat Huta
Szkła Kryształowego „Julia”. Można ją zwiedzać, podpatrując, jak powstają ozdobne przedmioty ze szkła kryształowego.

* Szklarska Poręba (522 km)

Centralne miasto największego obniżenia we wschodniej
części Sudetów – Kotliny Kłodzkiej. Ze względu na klimat
i architekturę chętnie przyrównywane do Pragi. Tym bardziej,
że przerzucony nad Młynówką gotycki most z figurami świętych wygląda niczym miniatura słynnego mostu Karola. Nad
Kłodzkiem górują mury twierdzy, w jaką Prusacy na rozkaz
Fryderyka II zamienili miejscowy zamek. Podziemiami prowadzi trasa turystyczna, a z murów roztaczają się wspaniałe widoki na miasto i ziemię kłodzką. Co ciekawe, korytarze mająłącznie 40 km długości i sięgają daleko poza forteczne mury.
Podczas dorocznych Dni Twierdzy Kłodzkiej odbywa się rekonstrukcja bitwy wojsk pruskich z francuskimi z1807 r. Z kazamatami twierdzy konkuruje trasa poprowadzona pod kamienicami starówki przez dawne piwnice i składy kupieckie
z multimedialną ekspozycją poświęconą przeszłości Kłodzka.

Centrum turystyczne i wypoczynkowe zachodniej części Karkonoszy z największym terenem narciarskim w Sudetach
(9 km tras), na stokach górującej nad miastem Szrenicy
(1362 m). Miejscowe Muzeum Mineralogiczne szczyci się
najbogatszym zbiorem minerałów w kraju.

* Polanica-Zdrój (457 km)

cd. trasy II – do Kudowy-Zdroju

To także jedna z pereł wśród polskich uzdrowisk. Ma bogatą
historię i liczne zabytki. Do ciekawostek należy tutejsze Muzeum Papiernictwa, zorganizowane w zabytkowej wytwórni
z początku XVII w. Powszechnie znanym obiektem jest Dworek Chopina. Do tradycji koncertów zdrojowych, które dawał, nawiązuje sierpniowy festiwal muzyczny jego imienia.
W Dusznikach organizowane są ponadto festiwal imienia
Mendelssohna oraz Muzyka Epok.
Autobusy Polonusa zatrzymują się po drodze w Szczytnej Śląskiej (464 km).

Ząbkowice Śląskie (420 km)
Pośród zabytków i pamiątek przeszłości w Izbie Pamiątek Regionalnych znalazło się Laboratorium doktora Frankensteina
pełne tajemniczych rekwizytów, w nawiązaniu do faktu, że
do 1945 r. miejscowość nosiła nazwę Frankenstein. Ponadto w 1607 r. wybuchła tu epidemia, a winą za dużą śmiertelność obciążono nieuczciwych grabarzy. Skazano ich na
śmierć. Wydarzenia posłużyły za kanwę legendy o morowym
potworze i mogły być inspiracją dla Mary Shelley, autorki powieści o Frankensteinie. Co roku w sierpniu w mieście organizowane są Mistrzostwa Polski Katów, Weekend z Frankensteinem oraz przegląd filmów grozy.

Miasto ogród o łagodnym klimacie z zasobami leczniczych
wód mineralnych. Najsłynniejsze tutejsze źródła nazywane
są pieniawami.

Duszniki-Zdrój (469 km)

* Kudowa-Zdrój (485 km)
Kolejne z uzdrowisk ziemi kłodzkiej, malowniczo usytuowane u stóp Gór Stołowych. Co roku w sierpniu odbywają się
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Częstochowa – klasztor na Jasnej Górze

Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju

Pijalnia wód mineralnych – Kudowa-Zdrój

Neoklasycystyczny ratusz w Paczkowie

tu międzynarodowe festiwale moniuszkowskie. Do niepowtarzalnych obiektów należy XVII-wieczna Kaplica Czaszek
w pobliskiej Czermnej. Jej wystrój powstał z kości 3 tys. ofiar
wojen i epidemii.

wa. Konkuruje z Cieplicami o miano najstarszego uzdrowiska w Polsce. Kroniki poświadczają wykorzystanie lądeckich
wód w XIII w. Wracający spod Legnicy Tatarzy mieli zniszczyć
tutejsze urządzenia kąpielowe w 1241 r. Na liście gości zażywających w Lądku kąpieli są m.in.: Johann Wolfgang Go-

ethe, caryca Katarzyna II, car Aleksander I, królowie pruscy
i prezydent USA John Quincy Adams.

Przebieg tej trasy pokrywa się z opisanymi wcześniej do Piotrkowa Trybunalskiego (139 km), a w Kłodzku (439 km) krzyżuje się z trasą Warszawa – Kudowa-Zdrój.

ski festiwal złapał drugi oddech. Aranżowany z coraz większym rozmachem jest dziś liczącym się przeglądem krajowych trendów oraz twórczego potencjału kompozytorów
i wykonawców muzyki pop. W 2013 r. miała miejsce jubileuszowa, 50. edycja imprezy. Wieża Piastowska z XIV w.,
z której miasto prezentuje się szczególnie pięknie, oraz usytuowany w jej sąsiedztwie nowoczesny amfiteatr Tysiąclecia
symbolizują w Opolu spotkanie przeszłości ze współczesnością.

* Częstochowa (223 km)

Paczków (408 km)

Na terenie miasta znajduje się Jasna Góra, najważniejsze polskie sanktuarium maryjne w ufortyfikowanym
klasztorze Paulinów. W kościele klasztornym zawieszony
jest w ołtarzu słynący cudami obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. To zwana też Czarną Madonną bizantyjską
ikona namalowana zgodnie z tradycją ręką św. Łukasza
Ewangelisty na deskach stołu, przy którym spożywała posiłki Święta Rodzina.

Nazywany polskim Carcassonne, bo podobnie jak francuskie miasto otoczony murami obronnymi z XIV w. W ich liczącym 1200
m długości pierścieniu zachowało się 19 z 24 dawnych baszt.
Autobusy Polonusa mają także przystanki w innych historycznych miastach Śląska Opolskiego: Nysie (381 km) i Otmuchowie (394 km).

Trasa Warszawa – Opole – Lądek-Zdrój

* Opole (323 km)
Stolica krajowej muzyki rozrywkowej znana z organizowanego w czerwcu Festiwalu Piosenki Polskiej. Na deskach Amfiteatru Tysiąclecia spotykają się współcześni wykonawcy. Krytykowany u schyłku PRL za anachroniczność, po 1990 r. opolOpolska Wenecja – w tle kościół katedralny Świętego Krzyża

Złoty Stok (419 km)
Miasteczko słynie dziś z zachowanej jako pokazowa dawnej
kopalni szlachetnych kruszców.
20 km dzieli Złoty Stok od Kłodzka (patrz wyżej; 439 km).

* Lądek-Zdrój (464 km)
Usytuowana u stóp Gór Złotych miejscowość wypoczynkoKościół św. Piotra i Pawła w Nysie
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REKLAMA

http://pkspolonus.pl/pl/
wyszukiwarka połączeń: https://pksbilety.pl/
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