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Na lwowskim Starym Mieście, nie dalej niż 15-20 minut jazdy 
taksówką z centrum, liczne puby, kluby i dyskoteki są czynne 

do świtu. Oferują szaloną rozrywkę, ale w dobrym tonie, 
bo – jak zaznaczają w swoich anglojęzycznych internetowych 

opisach – „strict face and dress control keep out 
the chavs and chavettes”.
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Drodzy Czytelnicy

Ferie zimowe to znakomity czas na rodzinny wyjazd. Mnóstwo atrakcji dla dzieci 

i rodziców oferuje chociażby ziemia sądecka. Działa tu wiele prężnych ośrodków 

narciarskich, nastawionych na obsługę rodzin. Na przykład w kompleksie Dwie 

Doliny dla najmłodszych gości wytyczono osobne trasy. W Jaworzynie Krynickiej 

dzięki  specjalnym wyciągom  dzieci  mogą  stawiać  pierwsze  kroki  na  nartach 

w bajkowej scenerii. Początkującym narciarzom doskonałe warunki zapewniają 

też ośrodki w Krynicy, Rytrze czy w słynącej z miodów Kamiannej.

Na  Sądecczyźnie  znajdziemy  też  przyjazne  rodzinom  hotele  –  z  basenami, 

placami  zabaw  i  specjalnie  organizowanymi  zajęciami  –  oraz  gospodarstwa 

agroturystyczne,  gdzie  najmłodsi  mają  możliwość  kontaktu  z  przyrodą, 

zwierzętami  gospodarskimi  i  tradycyjnymi  pracami  domowymi,  jak  pieczenie 

chleba czy ubijanie masła.

Znakomitym miejscem na rodzinny wypoczynek zimowy jest także Wisła, gdzie 

narciarze w każdym wieku mogą urozmaicić sobie pobyt, odwiedzając  miejscowy 

aquapark. 

Także wiele czeskich stacji narciarskich stawia na  turystykę  rodzinną, oferując 

korzystne zniżki dla rodzin z dziećmi. Jednym z najbardziej przyjaznych takim 

gościom  ośrodków  jest  Dolni  Morava  położona  u  stóp  Masywu  Śnieżnika.  

Na tutejszym stoku urządzono specjalną strefę dla najmłodszych, organizowane 

są też liczne animacje i zajęcia dodatkowe.

Bożena Miller
redaktor wydania



Azja
Rodzinna wyprawa

Chiny 
– przygoda w pekińskim parku
Na początek warto się nauczyć dwóch słówek: „Ni 
hao” (dzień dobry) i „siesie” (dziękuję). Dla dzie-
ci (wychowanych na filmach z Jackie Chanem) po-
dróż do Chin będzie prawdziwą przygodą. Wspania-
łe krajobrazy, pełne rowerów miasta i różnorodne za-
bytki – planując podróż, musimy jednak uwzględnić, 
że kraj jest ogromny i wszystkiego zobaczyć się nie 
uda. Z pewnością warto zobaczyć Pekin zwany przez 
Chińczyków Beijing – Miasto Północy. Dla dzieci spo-
rą atrakcją może być... wizyta w parku, gdzie od rana 
ćwiczy się taniec, tai-chi, sztuki walki z mieczami lub 
z wachlarzami i „zośkę”. A w niedzielę można pośpie-
wać arie z ulubionych oper z wokalistami Pekińskiej 
Opery, dzielącymi się społecznie swym talentem z au-
dytorium. A że tutejszy naród jest niezwykle muzykal-
ny, mogłam się przekonać, gdy w pewnym momen-
cie jeden ze śpiewaków słysząc, iż jestem z Polski, wy-
krzyknął radośnie: „Chopin!” po czym po chińsku od-
śpiewał... „Szła dzieweczka do laseczka”! Interesu-
jącym doświadczeniem jest też wizyta w Operze Pe-
kińskiej mieszczącej się w zabytkowym gmachu. Sam 
spektakl to widowiskowe połączenie akrobacji, śpie-
wu i tańca. W Chinach na najmłodszych czekają też 
niespodzianki kulturowe – dzieci z pewnością będą za-
chwycone, gdy dowiedzą się, że siorbanie i bekanie 
przy stole to objaw... dobrego wychowania!Rodzinny urlop w Azji daje mnóstwo możliwości – dla dzieci może 

być nie tylko fascynującą przygodą, ale także znakomitą okazją 
do poznania odległych kultur.
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Tajlandia – ekologia na plaży
Jeśli Tajlandia z dzieckiem, to tylko nad wodą! Szma-
ragdową, przejrzystą i ciepłą. Do wyboru są wyspy na 
wschodzie (można zrobić tu przerwę w podróży do 
Kambodży), takie jak Ko Samet lub Koh Chang, lub 
na południu – Phuket, Krabi lub Ko Phi Phi. Nie trze-
ba przy tym zabierać ze sobą zabawek, bo plaża pełna 
jest skarbów: muszle, skorupki kokosa i wyrzucone na 
brzeg koralowce pobudzą wyobraźnię każdego dziec-
ka. Warto natomiast zaopatrzyć się wcześniej w oku-
larki pływackie lub maskę z fajką, by podglądać pod-
wodny świat. I od razu nauczyć dzieci podstawowej 
zasady nurków: z morza zabieramy tylko wspomnie-
nia, a zostawiamy jedynie pęcherzyki powietrza. Roz-
wój masowej turystyki jest bowiem zabójczy dla eko-
systemu. Walające się po plaży plastikowe torebki nie 
tylko wyglądają nieładnie, ale są też śmiertelną pułap-
ką dla żółwi, które mylą je z meduzami, a po połknię-
ciu giną w męczarniach. Dlatego warto wypoczynek 
połączyć z nauką ekologii w praktyce. Bo wakacje nie 
powinny nas zwalniać z odpowiedzialności. 

‘
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Bali – z wizytą u bogów
Jeśli postanowimy zwiedzić wszystkie świątynie na 
wyspie pełnej bogów, gdzie sacrum spotkamy co krok, 
możemy porządnie zmęczyć małych podróżników, . 
Jest jednak jedna, do której stanowczo warto zajrzeć. 
To Świątynia Małp w Ubud, mieszcząca się w tropikal-
nym lesie Monkey Forest na skraju miasta. Dwa razy 
dziennie przynoszone jest jedzenie dla małp, a wte-
dy ich stada zbiegają się i nie bacząc na obecność tu-
rystów, jedzą banany i ogórki. Będąc w Ubud, war-
to też wybrać się na przedstawienie teatru cieni oraz 
pokazy tradycyjnych tańców. Najbardziej spektakular-
nym jest Barong Dance, podczas którego dobry smok 
Barong zmaga się ze złą wiedźmą Rangdą. Barwne 
kostiumy, muzyka i akcja z pewnością wciągną dzie-
ci. Zaś wieczorem koniecznie trzeba zobaczyć Kecak 
Dance. To nie tyle taniec, co widowisko, podczas któ-
rego stu mężczyzn śpiewa jednocześnie, a finałem wy-
stępu jest Fire Dance, gdzie tancerz w transie biega po 
ogniu. Moi synkowie po tym występie przez cały wie-
czór palili świeczkę i zastanawiali się, jak to jest możli-
we, by po ogniu chodzić? Na szczęście przyjęli wytłu-
maczenie, że taka brawura dostępna jest jedynie po 
długim przeszkoleniu i nie próbowali tego robić sami!

‘
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Święta, Nowy Rok, ferie – dużo okazji, żeby wy-

skoczyć na narty do ulubionego kurortu w Alpach, 

wygrzać się na plaży w Tajlandii, pozwiedzać za-

bytki Meksyku, a może nawet zażyć egzotyki na 

Hawajach. Wszędzie tam, i nie tylko tam, moż-

na doświadczyć straszliwej potęgi naturalnych ży-

wiołów: lawin, wulkanów, śnieżyc, cyklonów tro-

pikalnych i trzęsień ziemi. Tylko pozornie może się 

wydawać, że to wyjątkowe zdarzenia, które nie 

grożą nam bezpośrednio. Nic bardziej mylnego! 

Fakty? Proszę bardzo: we wrześniu kilkudziesię-

ciu turystów zginęło podczas erupcji wulkanu On-

take w Japonii, w październiku kilkunastu trek-

kersów (w tym 3 Polaków) poniosło śmierć pod-

czas burzy śnieżnej na szlaku wokół Annapurny, 

w listopadzie Amerykańska Służba Geologiczna 

ostrzegła o serii silnych wstrząsów sejsmicznych 

w rejonie Pacyfiku, a potoki lawy wypływającej od 

kilku miesięcy z wulkanu Kilauea zagroziły miastu 

Pahoa na jednej z wysp hawajskich. 

I garść własnych doświadczeń. Pamiętna noc 

w miejscowości Ihlara w centralnej Anatolii. 

Cały czas szaleńczo wyły psy i ryczały osły. Ran-

kiem okazało się, że Turcję dotknęło silne trzęsie-

nie ziemi. Gdy dotarłem do Stambułu, mieszkań-

cy koczowali w parkach, obawiając się wstrząsów 

wtórnych. Innym razem utknąłem w Himalajach 

indyjskich na przełęczy Rohtang, gdy drogę za-

waliła lawina błota. Autobus stanął w gigantycz-

nym korku; ani w tył, ani w przód. Trzeba było 

przedzierać się pieszo przez góry. Albo kiedy po 

wejściu na szczyt Jebel Toubkal w Atlasie Wyso-

kim zdarzyła się nam majowa śnieżyca. W górach 

śnieg po pas i zamieć, a na dole wezbrane rzeki 

i osuwiska skalne. I święty spokój kierowcy, gdy 

na drogę spadał skalny gruz i kamienie. Dojedzie-

my? Inshallach – jeśli bóg pozwoli. Pozwolił.

To nie żarty – należy przygotować się na spotka-

nie z żywiołami. Na stronach internetowych służb 

i instytutów zajmujących się badaniem i nadzoro-

waniem zjawisk ekstremalnych można znaleźć po-

trzebne informacje i praktyczne porady. Przede 

wszystkim nie wolno panikować, trzeba zacho-

wać zimną krew. Pomaga w tym wiedza, umiejęt-

ności i zdrowy rozsądek. Zanim wyruszymy w zi-

mowe Tatry lub Alpy, warto ukończyć szkolenie la-

winowe, a przynajmniej ze zrozumieniem czytać 

ostrzeżenia lawinowe. Zanim zalegniemy na tro-

pikalnej plaży, zapoznajmy się z drogą ewakuacji 

na wypadek nadejścia fali tsunami. Zawsze trzeba 

mieć przy sobie telefon z numerem alarmowym 

i kontakt do polskiej ambasady lub konsulatu. Ży-

wioł to ślepa, niszcząca siła, dajmy sobie szansę 

na przeżycie. 
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Puchar Świata 
w skokach narciarskich

Polska – Wisła-Malinka
Prestiżowe zawody odbędą się 

w połowie stycznia na skocz-
ni im. Adama Małysza. Po pro-
stu trzeba tam być i kibicować.    

www.fis-ski.com/ski-jumping/
index.html 

Mistrzostwa Świata Psich 
Zaprzęgów 

Bernau – Todtmoos, Niemcy
Najlepsi maszerzy i najlepsze 

psy pociągowe z całego świata 
staną w szranki, by sięgnąć po 
mistrzowski laur. Widowiskowe 

wydarzenie dla kibicujących. 
www.sleddogsport.net/worl-

d-championships/ 

28.12-
6.01

Luty/
marzec 

15.01 20-25.02

Turniej Czterech Skoczni, 
28.12 – Oberstdorf (Niemcy), 

1.01 – Garmisch-Partenkirchen 
(Niemcy), 4.01 – Innsbruck (Au-
stria), 6.01 – Bischofshofen (Au-
stria). Wielki szlem skoków nar-

ciarskich. Najlepsi zawodnicy, 
w tym oczywiście Polacy, 

i mnóstwo sportowych emocji.     
www.skijumping.pl 

Wielki Festiwal Sanek. 
Międzynarodowy Zjazd 

Saniami Rogatymi
Kowary 

Wesoła impreza nawiązująca  
do historycznej tradycji i oryginal-

na zabawa w pięknych okolicz-
nościach przyrody.

http://sanierogate.kowary.pl/ 

Safari Narciarskie
Serre Chevalier, Francja
6-dniowy karnet narciarski 
i bezmiar alpejskich tras w pa-
kiecie. A po dniu na nartach 
odpoczynek w aquaparku.   
www.akademiasportu.com

12. Festiwal Śniegu 
Kiruna, Szwecja
Największe atrakcje festiwalu 
to rzeźby z lodu, lodowe igloo, 
wyścigi snowboardów i za-
przęgów z reniferami oraz 
wyjątkowo dobrze widoczna 
w tym roku zorza polarna.
www.kirunalapland.se/en/
News/Snow-Festival-2014/ 

27.12 5-8.02

21.02-
02.03 09.03 

Bieg Sylwestrowy 
Zakopane
Bieg otwarty dla wszystkich 
amatorów narciarstwa biegowe-
go i skiturów. Kto zwycięży? Zo-
baczymy! 
www.zakopane.naszemiasto.pl 

Border Rush 2015
Jakuszyce/Szklarska Poręba
Po raz ósmy psie zaprzęgi będą 
ścigać się na malowniczych tra-
sach Polany Jakuszyckiej. Za-
wodom będą towarzyszyły sesje 
treningowe. 
www.borderrush.com/ 

Festiwal Narciarstwa 
Biegowego i Bieg Piastów
Szklarska Poręba
Polana Jakuszycka
Legendarny bieg narciarski 
odbędzie się po raz 39. 
Koronny dystans to 50 km. 
Na zawodników czekają świet-
nie przygotowane trasy. 
www.bieg-piastow.pl

Bieg Retro
Stacja Orle, Góry Izerskie
Wystartować może każdy, kto 
dysponuje sprawnym, zabyt-
kowym sprzętem narciarskim. 
Liczą się bowiem nie tylko nar-
ciarskie umiejętności, ale także 
stylowe przebranie. 
www.towarzystwoizerskie.org  

2-15.02 25-27.01

Mistrzostwa Świata 
w Narciarstwie Alpejskim

Vail/Beaver Creek, USA
Główna impreza w konkurencji 

narciarstwa alpejskiego. Szu-
sowanie na najwyższym pozio-

mie, emocje również. 
http://www.vvf.org/athletics/ 
2015-world-championships 

Zimowe Szlaki Szwecji
Karlskrona

Zabawa na bałtyckim promie, 
wycieczki nordic walking i na 

nartach biegowych oraz zwie-
dzanie zabytkowego miasta. 

www.stenaline.pl/do-szwecji/
rejsy-turystyczne/zimowe-szlaki 

9.01-
01.03

26.01-
02.02

Family Cup. Zawody 
sportowe dla amatorów 
Wszystkie województwa
Finał XX Mistrzostw Polski 
w Narciarstwie Alpejskim 
i Snowboardzie będzie miał 
miejsce w ośrodku narciarskim 
Czorsztyn-ski Kluszkowice. 
Rodziny do boju!
www.czorsztyn-ski.com.pl 

Ogólnopolski Rajd Narciarski 
Wędrówki Północy
Suwałki
Trasy wędrówek „Pogranicze” 
i „W krainie Wielkich Jezior Li-
tewskich” oraz „Romantycz-
na” wiodą przez najpiękniejsze 
i najciekawsze tereny Suwalsz-
czyzny.
http://suwalki.pttk.pl 

Slavic Cup
Kubalonka

Zawody Pucharu Kontynental-
nego w biegach narciarskich 

w rodzimych beskidzkich 
krajobrazach. 

www.pzn.pl 

Rejs lodołamaczem
Antarktyda

Fantastyczna wyprawa w świat 
gór lodowych i pingwinów. 

Eksploracja najzimniejszego 
kontynentu świata i spełnienie 

podróżniczych marzeń. 
www.adventure-life.com/an-

tarctica

Uniwersjada Zimowa 
Strbskie Pleso, Słowacja

Igrzyska sportu akademickiego. 
Zimowe konkurencje tym razem 
odbędą się u naszych południo-
wych sąsiadów, tuż za miedzą. 

http://www.tatry2015.sk/ 

Winter Camp
Turbacz – Gorce

W programie zimowy biwak, 
szkolenia lawinowe i medycz-
ne oraz praktyczne zajęcia ze 

sprzętem skiturowym. 
http://wintercamp.org.pl/

Zima 2014-15 Zima 2014-15
 k a l e n d a r i u m

Zimowy Ultramaraton 
Karkonoski
Polana Jakuszycka – Karpacz 
Wyzwanie dla twardzieli. Ponad 
50 km biegu przez Karkonosze 
to prawdziwa przygoda. Od-
ważni stawią mu czoło 
po raz drugi. 
http://ultramaratonkarkonoski.
pl/o-biegu/ 

Międzynarodowy Festiwal 
Lodu i Śniegu w Harbin
Harbin, Chiny
Magiczny świat wyczarowany 
z lodu i śniegu. Niezliczone 
rzeźby, a nawet całe lodowe 
hotele. I mnóstwo innych atrak-
cji: wyścigi psów, safari śladem 
syberyjskiego tygrysa, wyciecz-
ki skuterami śnieżnymi…
www.icefestivalharbin.com/holi-
days/us/halloween.php 

07.03
5.01-
25.02

14 k a l e n d a r i u m k a l e n d a r i u m
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Czechy, nasz południowy 

sąsiad, coraz lepiej rywalizuje 

z innymi kierunkami narciarskimi, 

a zadowolonych z pobytu w tym 

kraju Polaków jest coraz więcej. 

Dzieje się tak co najmniej 

z trzech powodów. Po pierwsze – 

Czechy to według Europejskiego 

Centrum Konsumenckiego 

jeden z najtańszych, a przy tym 

oferujących usługi na wysokim 

poziomie, krajów w Europie, 

wyprzedzający pod tym 

względem nie tylko Słowację, 

ale także i Polskę. 
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Narty 
po czesku
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Polacy coraz chętniej jeżdżą na narty do Czech również 
dlatego, że tamtejsze ośrodki narciarskie oferują znakomi-
te warunki śniegowe, coraz nowocześniejszą infrastrukturę 
i są świetnie zorganizowane, oferując narciarzom darmo-
we skibusy oraz karnety rodzinne, a do tego na stokach pa-
nuje stosunkowo mały tłok. A po trzecie, czy można nie lu-
bić kraju, w którym piwo w gospodzie jest prawie tak tanie 

jak woda? Nie bez znaczenia jest zapewne również fakt, 
że jak wynika z badań opinii publicznej, Czesi są na pierw-
szym miejscu wśród narodów, które Polacy najbardziej lu-
bią. A co ważne – w drugą stronę też zaczyna to działać, 
co przeczy dotychczas krążącym obiegowym plotkom.
Główne czeskie ośrodki narciarskie znajdują się w pół-
nocnej części kraju – przy granicy z Polską i Niemca-

mi. Największym regionem narciarskim są Karkonosze 
oraz sąsiadujące z nimi od zachodu Góry Izerskie. We 
wschodniej części Sudetów popularne wśród Polaków 
są Jesioniki, coraz częściej można też spotkać rodaków 
w czeskiej części Beskidów, gdzie działa kilka ciekawych 
ośrodków. Na nartach można też pojeździć w południo-
wej części Czech – w górach Szumawy.

Karkonosze najpopularniejsze 
Najpopularniejszym regionem są zdecydowanie Karko-
nosze – znajdziemy tu najbardziej znane centra nar-
ciarskie w Czechach. Ulubionymi przez narciarzy, także 
z Polski, ośrodkami są: Pec pod Śnieżką, Czarna Góra 
– Jańskie Łaźnie, Szpindlerowy Młyn, Harrachov, Rokyt-
nice nad Jizerą, Benecko, Czarny Dół.Fo
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Wszystkie ośrodki karkonoskie oferują wspaniałe moż-
liwości uprawiania sportu zarówno narciarzom, jak 
i snowboardzistom. Tylko w samej okolicy Szpindlero-
wego Młyna – największego ośrodka sportów zimo-
wych w Czechach – znajduje się aż 26 km tras zjazdo-
wych i ponad 100 km tras biegowych, 5 kolejek lino-
wych i 11 wyciągów narciarskich z przepustowością 
19 000 osób /godz. Także początkujący i doświadcze-
ni snowboardziści znajdą tu idealne miejsca do upra-
wiania swego ulubionego sportu. Specjalnie przygoto-
wane snowparki można znaleźć praktycznie w każdym 
ośrodku narciarskim – największe i najlepiej przygoto-
wane znajdują się w ośrodkach w Szpindlerowym Mły-
nie – Św. Piotr (Sv. Petr) i Medvedin, a także w Pecu pod 
Śnieżką, Harrachovie czy na Hornich Misečkach (Rokyt-
nice nad Jizerou).
Kilka lat temu pięć ośrodków narciarskich ze wschod-
niej części Karkonoszy połączyło swoje siły, tworząc naj-
groźniejszą konkurencję dla Szpindlerowego Młyna. 
W skład tego regionu weszły Pec pod Śnieżką, Czarna 
Góra – Jańskie Łaźnie, a także Czarny Dół, Swoboda nad 
Upą i Wielka Upa. Łącznie cały region dysponuje ponad 
37 km tras zjazdowych dostępnych na jednym karnecie, 

a narciarzy pomiędzy poszczególnymi ośrodkami wożą 
darmowe skibusy. Z Pecu pod Śnieżką można też wje-
chać kolejką linową na najwyższy szczyt Republiki Cze-
skiej – Śnieżkę, skąd rozciąga się przepiękny widok na 
całe Karkonosze.

100 km tras biegowych 
w Górach Izerskich 
Z Karkonoszami od zachodu sąsiadują Góry Izerskie – 
najbardziej na północny wschód wysunięty obszar Sude-
tów o płaskich, niezalesionych wierzchołkach. Znajdzie-
my tu 100 km tras biegowych. Znana Magistrala Izer-
ska ma swój początek w Bedřichovie, jej długość wy-
nosi około 90 km. Corocznie odbywają się tam zawody 
z udziałem słynnych sportowców z całego świata – tzw. 
Izerska Pięćdziesiątka. Popularnymi wśród narciarzy 
ośrodkami są także Ještěd, Tanvaldsky Špičák i Severak.
U podnóży szczytu Ještěd (1012 m) leży miasto Liberec 
– duży ośrodek administracji, kultury, sportu i rozryw-
ki. O bogatym zapleczu sportowym i doskonałych wa-
runkach narciarskich w Górach Izerskich świadczy fakt, 
że w Libercu odbyły się w 2009 r. Mistrzostwa Świata 
w narciarstwie klasycznym. Z tej okazji całkowicie prze-

budowano i zmodernizowano tutejszą stację narciar-
ską – obecnie działają tu trzy kolejki krzesełkowe, a tak-
że unowocześniona gondolka na szczyt Ještědu. Do Li-
berca przyciąga także park rozrywki Babylon, z basena-
mi termalnymi i ciekawym centrum edukacyjnym (nieco 
podobnym do naszego Centrum Kopernika).
W ośrodku Tanvaldsky Špičák poszerzono trasy zjazdo-
we i całkowicie zmodernizowano system sztucznego 
naśnieżania stoków. Wprowadzono też bardzo korzyst-
ne zniżki dla rodzin z dziećmi. W podobnym kierunku 
poszły zmiany także w cennikach innych ośrodków – wi-
dać wyraźnie że wiele czeskich stacji narciarskich stawia 
na turystykę (także tę narciarską) rodzinną.

Przepiękne Jesioniki 
Jesioniki – najbardziej na północ wysunięta część Mo-
raw, sąsiadująca z województwem opolskim – to prze-
piękna, zalesiona kraina, przez którą prowadzi wiele 
szlaków turystycznych. Najwyższe szczyty osiągają pra-
wie 1500 m n.p.m. Spośród nich wyróżnia się majesta-
tyczna góra Praděd (1491 m n.p.m.) z najwyżej poło-
żonym ośrodkiem sportów zimowych w Jesionikach. 
Wspaniałe warunki śniegowe (śnieg pojawia się tu zwy-
kle na początku listopada i utrzymuje się do końca 

kwietnia), dobrze utrzymane trasy zjazdowe i gęsta sieć 
tras biegowych zadowolą zarówno początkujących, jak 
i zaawansowanych narciarzy i snowboardzistów.
W ośrodku Ramzova działa 4-osobowy wyciąg narciar-
ski, trzeci  w Jesionikach. Pozostałe 4-osobowe wyciągi 
znajdziemy w Přemyslovie i na Příčnej Górze. W środko-
wej części Jesioników działają znane i lubiane stacje na 
Czerwonomorskiej Przełęczy, a także niedawno wybu-
dowany ośrodek w Koutach nad Desną, gdzie narciarze 
mają do dyspozycji sześcioosobową kanapę i najdłuższe 
trasy zjazdowe na Morawach. Ośrodek ten współpracu-
je także ze zmodernizowanym kompleksem termalnym 
w Wielkich Losinach, położonych kilkanaście kilometrów 
na południe od Koutów.

Dolni Morava – idealna dla dzieci 
Nie można też nie wspomnieć o nowoczesnej stacji nar-
ciarskiej w Dolni Moravie, położonej u południowych 
stóp Masywu Śnieżnika. Blisko źródeł rzeki Morawy po-
stawiono tu luksusowy hotel, a także dwie nowoczesne 
koleje krzesełkowe, które wraz z kilkoma orczykami ob-
sługują prawie 10 km tras zjazdowych. Warto wspo-
mnieć, że Dolni Morava to jeden z najbardziej przyja-
znych rodzinom z małymi dziećmi ośrodków w Cze-
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chach – dla najmłodszych nie tylko urządzono tu spe-
cjalną strefę na stoku, ale także prowadzone są liczne 
animacje i zajęcia dodatkowe.

Bieganie przy granicy z Saksonią 
Region ustecki, leżący przy granicy z Saksonią, oferuje 
miłośnikom narciarstwa dużą ilość tras zjazdowych i bie-
gowych, o różnych poziomach trudności, łączących się 
z trasami saksońskimi. Dzięki nowej autostradzie wiodą-
cej z Drezna Góry Kruszcowe (Rudawy) stały się łatwiej 
dostępne także dla polskich narciarzy.
Od niedawna turyści mogą korzystać z około 350 km 
przygotowywanych tras biegowych, łączących sześć cze-
skich ośrodków narciarskich w Górach Kruszcowych. Pro-
wadzą one od schroniska górskiego Lesná na Mostecku 
przez Klíny, Dlouhou Loukę, Bouřňák, Fojtovice do Telnicy. 
Większość z tych ośrodków jest połączona z trasami nie-
mieckimi, w regionie Holzhau, Altenberg, Seifen.  Trasy 
prowadzą na wysokości od 740 do 950 m n.p.m.

W Beskidach  – Bíla i Mezivodí 
Najbardziej na wschód wysunięty czeski region narciar-
ski to Beskidy – tutejsze stacje narciarskie Bíla i Mezi-
vodí  proponują wspólny skipass, bezpłatne parkowa-

nie i transport skibusami. Trasy we wszystkich ośrod-
kach są sztucznie zaśnieżane i oświetlone. Do dyspozy-
cji są szkółki narciarskie, także dla najmłodszych narcia-
rzy, wypożyczalnie sprzętu narciarskiego i snowboardo-
wego. Niektóre centra oferują snowparki, snowtubing. 
Na amatorów narciarstwa biegowego czekają regularnie 
przygotowywane liczne trasy biegowe. Ośrodki dyspo-
nują świetnym zapleczem gastronomicznym. Zakwate-
rowanie oferuje szereg pensjonatów i hoteli, umiejsco-
wionych w pobliżu tras zjazdowych.
Po dniu spędzonym na stoku narciarze mogą wspaniale 
zrelaksować się w krytym aquaparku Olešná we Frýdku-
-Místku, w centrum sportowo-rekreacyjnym we Frýdlan-
dzie nad Ostravicą lub w centrum wellnes w domu 
uzdrowiskowym Lara Wellnes w Čeladnej i innych miej-
scach.

Ośrodki we wschodnich Morawach 
Do największych centrów narciarskich w regionie wschod-
nich Moraw należą Razula, Kohútka, Pustevny, Troják i So-
láň.  Wszystkie te ośrodki oferują standardowe usługi: 
szkółkę narciarską i snowboardową, serwis i wypożyczalnię 
sprzętu narciarskiego. Znajdziemy tu liczne trasy zjazdowe 
i biegowe, sztucznie oświetlone oraz wyciągi dla dzieci.

Jak widać z tego krótkiego przeglądu – Czechy oferu-
ją ogromną gamę ośrodków narciarskich różnej wielko-
ści, które szczęśliwie dla Polaków leżą zazwyczaj blisko 
naszej granicy. Jeśli połączymy to jeszcze z atrakcyjny-
mi cenami i dobrą gastronomią, okaże się, że za naszą 
południową granicą mamy narciarski raj. Wystarczy tyl-
ko wsiąść w auto, by po kilku godzinach znaleźć się na 
stoku, gdzie na pewno zostaniemy mile przywitani. Nie 
pozostaje więc nic innego, jak tylko czekać na pierwszy 
śnieg i otwarcie sezonu.
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  Aktualności z czeskich ośrodków narciarskich

znajdziemy na portalu 
http://zima.czechtourism.com

Informacje turystyczne o Czechach
www.czechtourism.com 
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Nie jest łatwo znaleźć dobre miejsce na zimowy wypoczynek, 
zwłaszcza gdy chcemy mieć do dyspozycji dużą ilość tras, korzystać 

z dobrej infrastruktury i zapewnić wiele atrakcji najmłodszym 
narciarzom. Wymagania te spełnia bez wątpienia południowa część 
województwa śląskiego. Beskidzkie kurorty, które w ostatnich latach 

znacznie zwiększyły swój potencjał turystyczny, już w listopadzie 
pobudzają wyobraźnię narciarzy czekających na zimę.

Paweł KlimeK

Śląskie   
Narciarski raj
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kupie przez słowacką firmę Tatry Mountain Resorts, pro-
wadzącą ośrodki narciarskie w Tatrach, terenów Szczyr-
kowskiego Ośrodka Narciarskiego. W planach jest stwo-
rzenie tu najnowocześniejszej stacji narciarskiej w na-
szym kraju, z kolejką gondolową, pięcioma wygodnymi 
kanapami, nowoczesnym snowparkiem i bazą gastrono-
miczną o wysokim standardzie. 

W dolinie Wisły
Tradycyjnie od wielu lat najpopularniejsza wśród tury-
stów, zarówno w zimie, jak i w lecie, jest dolina Wisły. 
Gdy wjeżdża się od północy do Ustronia, po prawej stro-
nie wzrok przyciąga ogromny, zalesiony masyw Czan-
torii. Pod jej szczyt można wjechać nowoczesną kolej-
ką krzesełkową, a tutejsze trasy zjazdowe to znakomi-
ty teren, zwłaszcza dla zaawansowanych narciarzy. Nie-
co dalej od drogi, schowana za masywnymi grzbietami, 
leży dolina Poniwca, gdzie w zeszłym sezonie postawio-
no nowoczesną kolej krzesełkową. Przy jej dolnej stacji 
stoi niewielki hotelik, zagubiony wśród lasów – całość 
tworzy jedno z najpiękniejszych i najprzyjemniejszych 
miejsc na narty w Beskidach. A przecież jesteśmy dopie-
ro na skraju gór…

Głębiej w górach leży Wisła, rodzinna miejscowość Ada-
ma Małysza, kojarzona  przede wszystkim ze skokami 
narciarskimi. To właśnie tutaj postawiono najnowocze-
śniejszą w kraju skocznię narciarską w Malince. Samo-
dzielnego skakania nie polecamy nikomu, ale na pew-
no warto odwiedzić Wisłę jako znakomite miejsce na 
rodzinny wypoczynek zimowy. Jest tu kilka średnich 
i mniejszych stacji narciarskich wyposażonych w lubia-
ne przez narciarzy wyciągi krzesełkowe, a wypoczynek 
z dziećmi na pewno urozmaica możliwość skorzystania 
z miejscowego aquaparku. 

Soszów i Skolnity
Największą stacją narciarską w Wiśle jest Soszów, któ-
ry dysponuje 4-osobową kanapą, 4 orczykami i prawie 6 
km zróżnicowanych tras zjazdowych. Wielkością niewie-
le ustępują mu stoki położone na górze Cienków, gdzie 
narciarze mają do dyspozycji także 4-osobowe krzeseł-
ko i prawie 5 km tras zjazdowych. Z kolei trasy dla naj-
bardziej wymagających można znaleźć na Stożku, gdzie 
poniżej pięknego drewnianego schroniska działa 2-oso-
bowe krzesło, pierwsze, jakie powstało w Wiśle. Oprócz 
tego działa tu kilka mniejszych stacji rodzinnych, spo-

26 w y p r a w a

Wielbicielom narciarstwa województwo śląskie kojarzy 
się przede wszystkim z pięknymi, zróżnicowanymi tra-
sami i udanym wypoczynkiem. I słusznie. Miejscowości 
o tak wielkiej renomie, jak Wisła, Szczyrk czy Korbielów, 
znajdują się właśnie w obrębie tego województwa. Są to 
miejsca doskonale nadające się do uprawiania sportów 
zimowych wszelkiego rodzaju.
Wśród szerokiej gamy zimowych aktywności dominu-
je zdecydowanie narciarstwo zjazdowe. Pod tym wzglę-
dem tereny Beskidu Śląskiego i Żywieckiego należą do 
najlepiej zagospodarowanych w Polsce. To właśnie tu-
taj leżą dwa spośród trzech najlepszych terenów nar-
ciarskich w kraju – Pilsko i Skrzyczne. Tutaj jest najwię-
cej tras zjazdowych i wyciągów w przeliczeniu na kilo-
metr kwadratowy, a łączna długość wszystkich tras prze-
kracza 200 km.
Rozwój infrastruktury narciarskiej nastąpił tu głównie 
w latach 80., potem przyszły lata zastoju, kiedy w be-
skidzkich stacjach niewiele się działo. Ale już kilka ostat-
nich lat to prawdziwy boom inwestycyjny, w czasie któ-
rego nowe wyciągi krzesełkowe powstawały (i nadal po-
wstają) jak przysłowiowe „grzyby po deszczu”. Najwię-
cej powstało ich w okolicach Ustronia i Wisły, a także 
w Istebnej położonej kilka kilometrów dalej na południe. 
Wiosną tego roku sensację wzbudziła informacja o za-
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śród nich wyróżnia się Nowa Osada oraz zmodernizo-
wane w zeszłym roku Klepki, położone niedaleko skocz-
ni narciarskiej w Malince. 
W tym roku w Wiśle przybędzie jeszcze jedna, cał-
kiem nowa stacja – Skolnity. Będzie to niewielki ośrodek 
z dwoma ciekawymi trasami zjazdowymi, wyposażo-
ny w 4-osobową kanapę, zlokalizowany w samym cen-
trum miasta. Będzie to więc kolejne miejsce bardzo do-
brze wpisujące się w profil narciarski kurortu, który sta-
wia przede wszystkim na rodziny z dziećmi. Wisła ma 
jeszcze jedną wielką zaletę, której nie oferuje żadna inna 
miejscowość w regionie – większość wyciągów i stacji 
narciarskich w mieście wchodzi w skład jednego karne-
tu – Wiślańskiego Skipassu – można więc korzystać co-
dziennie z innego wyciągu, oszczędzając zarówno pie-
niądze, jak i czas.

Na stokach Złotego Gronia
Z Wisły przez przełęcz Kubalonka możemy dostać się do 
Istebnej. Na przełęczy warto skorzystać z jednego z naj-
nowocześniejszych ośrodków narciarstwa biegowego 
w Polsce. Tutejsze trasy dostępne są dla każdego – po 
pełnej modernizacji mogą się poszczycić homologacją 
i licencją FIS oraz świetnym przygotowaniem zarówno 
do stylu klasycznego, jak i dowolnego. Trasy o długości 

7,5 km; 5 km; 3 km; 2,5 km; 1,3 km biegnące wśród la-
sów świerkowo-jodłowych, z przepięknymi widokami na 
okoliczne góry. W lutym jest tutaj organizowany słynny 
bieg „O Istebniański Bruclik”.
W Istebnej można pojeździć na nartach przede wszyst-
kim na stokach Złotego Gronia, gdzie znajdują się dwie, 
stosunkowo nowe rodzinne stacje – Zagroń i Złoty Groń, 
wyposażone w nowoczesne kolejki krzesełkowe. W tym 
roku nowością będzie wspólny karnet, który połączy  
stacje narciarskie w dolinie Olzy. Biorąc pod uwagę, że 
w Zagroniu, tuż przy stoku znajduje się wygodny hotel 
z parkiem wodnym Olza, przybędzie tu kolejna atrak-
cja przyciągająca najmłodszych (ale nie tylko) narciarzy. 
Istebna i jej okolice, tworzące tzw. Trójwieś Beskidzką 
(Istebna, Koniaków, Jaworzynka), są także niesamowicie 
ciekawe pod względem tradycji ludowych. Zachowało 
się tu wiele stylowych domów góralskich, a pobliski Ko-
niaków słynie ze wspaniałych koronek wyrabianych tra-
dycyjnymi metodami, z największą na świecie, wpisaną 
do Księgi Rekordów Guinnessa – 5-metrową serwetą.

Legendarne Skrzyczne
Miejscowością, która dysponuje największą ilością 
tras narciarskich i wyciągów w Beskidzie Śląskim, jest 
Szczyrk. To niewielkie miasteczko w zimie zamienia się 

w „narciarską stolicę Polski”. W ostanich latach ograniczo-
no imprezy, ale najgorsze kurort ma już za sobą. W ubie-
głym roku do użytku oddany został pierwszy odcinek no-
woczesnej kanapy na Skrzyczne. To góra-legenda – tu znaj-
dują się najlepsze i najtrudniejsze trasy zjazdowe w okolicy, 
przez wiele lat tylko tutaj trasy miały homologację FIS po-
zwalającą rozgrywać zawody o międzynarodowej randze.
Z kolei po sąsiedzku, na stokach Małego Skrzycznego, leży 
ośrodek Czyrna-Solisko, który może poszczycić się najwięk-
szą długością tras zjazdowych w Polsce. Na wiosnę stację 
kupili Słowacy, którzy chcą tu urządzić najnowocześniejszą 
stację narciarską w Polsce. W pierwszej kolejności plano-
wana jest przebudowa części tras. Ich długość wzrośnie do 
blisko 22 km. Kolejny etap obejmie budowę nowoczesnej 
instalacji zaśnieżającej, będącej obecnie nieodzownym ele-
mentem każdej stacji narciarskiej w naszym klimacie.
Słowacy planują także wybudować w Szczyrku nowocze-
sne wyciągi. Z ich zapowiedzi wynika, że na pewno znaj-
dzie się tu kolej gondolowa, a także 4 kanapy 6-osobowe 
i jedna 8-osobowa. Nie zabraknie też sporego snowparku, 
ze specjalną strefą wydzieloną dla najmłodszych narciarzy. 
Oprócz tego w ośrodku powstaną także 3 nowoczesne re-
stauracje oraz bary. W centralnej części stacji, na Hali Skrzy-
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czeńskiej, odbywać się będą imprezy w specjalnie 
w tym celu wytyczonej strefie.
Na innym szczyrkowskim wzniesieniu, Beskidku, 
znajduje się z kolei jeden z najlepszych w kraju 
stoków slalomowych. Na szczytach otaczających 
miasto funkcjonuje kilka schronisk, między który-
mi ciągną się szlaki turystyczne, po których zimą 
można wędrować w rakietach śnieżnych, podzi-
wiając kapitalne widoki. Z jednego miejsca można 
tu przy dobrej pogodzie, w tym samym czasie zo-
baczyć jednocześnie ośnieżone szczyty Tatr, a po 
przeciwnej stronie – Sudety.

Pilsko – święta góra narciarzy
Beskid Żywiecki nie ma tak gęstej sieci stacji nar-
ciarskich, ale kilka z nich zasługuje na uwagę. 
Przede wszystkim jest to Pilsko – prawdziwa świę-
ta góra narciarzy z Polski, a także druga najwyż-
sza po Kasprowym Wierchu, na której można 
uprawiać narciarstwo zjazdowe. Pod względem 
warunków śniegowych nie może się z nią rów-
nać żadne inne miejsce w Beskidach – w niektó-
rych sezonach można było na niej szusować na-
wet do czerwca! Także pod względem ilości i róż-
norodności tras zjazdowych Pilsko należy do ścisłej 

krajowej czołówki. Co najważniejsze – tutaj, jak mało 
gdzie, można jeździć na nartach, sycąc się prawdziwie 
górskimi widokami – z Babią Górą i Tatrami na czele. 
W ostatnich latach ośrodek narciarski na Pilsku przecho-
dzi zmiany własnościowe i organizacyjne, co zapew-
ne w najbliższych latach spowoduje jego przyspieszo-
ny rozwój. Już w tej chwili funkcjonują tu 3 kolejki krze-
sełkowe, w ubiegłym sezonie postawiono nowoczesną 
4-osobową kolej linową, a kolejna przybędzie w tym 
roku. Gospodarze terenu zapowiadają, że w przyszłym 
roku zbudują następną kanapę, dzięki czemu Korbielów 
znów znajdzie się wśród najlepszych stacji narciarskich 
w Polsce.

Góra Żar nie tylko dla szybowników
Bardzo dobre warunki do uprawiania narciarstwa moż-
na znaleźć także w położonym na południu Zwardoniu, 
gdzie funkcjonuje przyjemny ośrodek narciarski na sto-
kach Rachowca. Inne ciekawe miejsce, związane nie tyl-
ko z nartami, to góra Żar koło Międzybrodzia Żywiec-
kiego. Do niedawna kojarzona była głównie z obejmu-
jącymi ją w posiadanie w sezonach letnich szybownika-
mi i paralotniarzami. Od kilku lat jednak rozwija się dość 
dynamicznie jako popularna stacja narciarska. Jej kręgo-
słupem jest kolej linowo-szynowa, która wywozi narcia-

rzy na sam szczyt, tuż pod koronę górnego zbiornika ze-
społu elektrowni na Sole.
Jak widać z powyższego krótkiego przeglądu, tury-
ści odwiedzający województwo śląskie mają spory wy-
bór miejsc do oddawania się zimowemu szaleństwu. 
Do tego przecież jeszcze dodatkowe atrakcje, uwielbia-
ne przede wszystkim przez najmłodszych. Praktycznie 
w każdej górskiej wsi organizowane są tradycyjne kuli-
gi, nie brakuje też miejsc, w których można pojeździć na 
sankach. Każdy, kto zapragnąłby odetchnąć od zgiełku 
stacji narciarskich, może udać się na spacer w góry, do 
jednego z kilkunastu tutejszych schronisk, które od wie-
lu lat słyną z miłego klimatu i życzliwości gospodarzy.
Teraz już nikt nie powinien mieć żadnych wątpliwości, 
że Śląskie to prawdziwy narciarski raj!

Artykuł pod patronatem
Śląskiej Organizacji 
Turystycznej
ul. Mickiewicza 29   
40-085 Katowice  
tel. 32 207 207 1
info@silesia.travel
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Maso Corto 
i trzeci język 

Paweł Wroński

Jeździmy do Włoch, bo uwielbiamy tamtejszy klimat, kuchnię, krajobrazy  

i śpiewną mowę. A tu masz, kto trafia pierwszy raz do Maso Corto  

ze zdziwieniem odkrywa, że znalazł się w Kurzras, a malownicza 

Val Senales, którą prowadzi droga do ośrodka, to Schnalstal.

Palla Bianca czy Weißkugel?
Na tym nie koniec. Najwybitniejszy spośród ota-
czających Maso Corto szczytów to Palla Bian-
ca, równie dobrze jak Weißkugel (3739 m), nie 
wspominając, że okoliczne góry nazywają się 
Ötztaler Alpen, bo śpiewnej nazwy Alpi Venoste 
rzadko kto używa. Na kluczowy punkt narciar-
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skiego systemu wszyscy mówią w języku Goethego 
– Grawand (3251 m), choć ma też nazwę w języku 
Petrarki – Punta względnie Croda delle Cornacchie. 
Na jego skalistą grań 80-osobowa gondola docie-
ra z ośrodka w 6 minut, pokonując niemal równiut-
kie 1200 m różnicy poziomów (górna stacja kolej-
ki z restauracją i wysokogórski hotel są usytuowa-
ne na wysokości 3212 m). Wszyscy też mówią Ho-
chjochferner albo po prostu Hochjoch na lodowiec, 
którego jęzorem zbiegają główne trasy zjazdowe 
ośrodka. Przykłady mnożyć łatwo, bo choćby ma-
lowniczo usytuowane na wysokości 2842 m Rifu-
gio Bella Vista to inaczej Schutzhütte Schöne Aus-
sicht. Ba, nawet używając włoskojęzycznego inter-
fejsu na stronie www.valsenales.com – przeczyta-
my, że położoną na wysokości 2427 m po przeciw-
ległej w stosunku do Grawandu stronie doliny, na 
słonecznym górskim tarasie, baitę Lazaun prowa-
dzą... Lori und Christian. Zwracam uwagę na kolaż 
ze słów: „baita” i „und”!

Po włosku i niemiecku 
W tej paradoksalnej z pozoru sytuacji nie ma tak 
naprawdę nic niezwykłego. Bo jesteśmy w Po-
łudniowym Tyrolu. Przepiękna kraina nazywana 

w średniowieczu z łacińska Terra Montium, a od 
zamku właścicieli po prostu Tyrolem, ma tysiąc-
letnią historię. W XIV w. przeszła w ręce Habsbur-
gów, którzy nią władali do upadku imperium. Roz-
pad habsburskiej monarchii był jednym ze skut-
ków I wojny światowej. Urządzając zaś w 1918 r. 
Europę na nowo, zwycięskie państwa ententy po-
dzieliły Tyrol między Austrię i Włochy. Do dziś dla 
70% mieszkańców cieszącego się autonomią pół-
nocnowłoskiego regionu (Südtirol, Alto Adige) ty-
rolska gwara, a w oficjalnych sytuacjach niemiecki, 
jest językiem ojczystym. W praktyce są dwujęzycz-
ni. Może się więc zdarzyć, że na naszych oczach ro-
zegra się scena, w której jedna osoba będzie mó-
wić w tyrolskim dialekcie, a druga będzie odpowia-
dać po włosku.

Trzeci język w Val Senales
W tej części Południowego Tyrolu, w której leży 
Maso Corto, nie spotkamy przedstawicieli trze-
ciej grupy narodowościowej, której język ma także 
status oficjalny w regionie – Ladynów (zamieszku-
ją kilka dolin w Dolomitach). Efektem mozaikowej 
struktury narodowościowej są w Południowym Ty-
rolu szkolne zajęcia i napisy w kilku językach. W re-
jonie Val Senales na razie jedynie w dwóch. Nic 
jednak straconego. Szanse na trzeci język pojawiły 
się w minionej dekadzie. W ośrodku zorganizowa-
no kilka razy udaną i głośną imprezę sportowo-ro-
zrywkową – „Polskie Dni w Maso Corto”. Ich trady-
cję podtrzymuje właściciel trzygwiazdkowego „Top 
Residence Kurz” i instruktor narciarski Sepp (zdrob-
nienie od Josef) Platzgummer. Liczba gości z Pol-
ski stale rośnie, więc internetowe strony mają pol-
ską wersję językową, w drużynie Seppa pracują pol-
scy rezydenci, a miejscowi instruktorzy oraz obsłu-
ga kolejek i hotelowy staff coraz częściej posługują 
się również naszą szeleszczącą mową. 

Zapraszamy na nasze strony internetowe, gdzie znajdą Państwo 
więcej informacji: www.masocorto.it  
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Top***Residence Kurz
www.masocorto.it 
e-mail: info@topresidencekurz.it
tel. 0039 473 66 25 02 

Ski Rent & Test Center
www.skirent-masocorto.com 
info@skirent-masocorto.com 
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Żeby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba 
przyjrzeć się dokładniej atrakcjom, które 
ziemia sądecka oferuje dzieciom i ich rodzi-
com. Jest tego wyjątkowo dużo, biorąc pod 
uwagę, że region do rozległych nie należy. 

Z dziećmi na narty 
Oczywiście na pierwszym miejscu trzeba po-
wiedzieć tu o znakomitych ośrodkach narciar-
skich, nastawionych bardzo często na obsłu-
gę rodzin z dziećmi, a także kolonii i obozów 
szkolnych. Na Ziemi Sądeckiej zlokalizowa-
nych jest kilkanaście stacji narciarskich, a każ-
dy 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 Doli-
ny (kompleks rozciągający się pomiędzy Mu-
szyną a Wierchomlą). Młodzi narciarze lubiący 
oprócz dobrych stoków także atrakcje pozanar-
ciarskie uwielbiają krynickie Słotwiny i leżące po 
sąsiedzku Centrum Narciarskie Azoty. 
Rodziny z dziećmi wybierają bardzo często 
ustronnie położony, spokojny, ale też dyspo-
nujący dobrą infrastrukturą Tylicz. Początkują-
cy narciarze znajdą dla siebie dobre warunki 
w Ośrodku Narciarskim Henryk w Krynicy, w sły-
nącej z miodów Kamiannej czy też w Rytrze.
Odkąd wybudowano tu kolej gondolową, Ja-
worzyna Krynicka pozostaje najpopularniej-
szym ośrodkiem narciarskim w regionie. Pod 
szczytem zlokalizowano tu specjalne wycią-
gi dla najmłodszych, którzy w bajkowej sce-

Ziemia sądecka od lat cieszy się opinią regionu idealnego do wypoczynku 

dzieci i młodzieży. Pod tym względem niewiele regionów w Polsce może się równać  

z Sądecczyzną. Sława dolin Dunajca i Popradu jako znakomitych letnisk 

trwa niezmiennie od kilkudziesięciu lat. Beskid Sądecki stał się także popularnym  

miejscem na rodzinny wyjazd zimowy. Doskonale wiedzą o tym organizatorzy 

kolonii i zimowisk, liczba dzieci wypoczywających w regionie rośnie z roku na rok. 

W czym tkwi tajemnica sukcesu?

Sądecka zima 
PaweŁ KlimeK

 dla dzieci i nie tylko

fo
t.

 a
rc

h
iw

u
m

 W
ie

rc
h

o
m

la
 S

KI
&

SP
A

 R
e

so
rt

fo
t.

 a
rc

h
iw

u
m

 W
ie

rc
h

o
m

la
 S

KI
&

SP
A

 R
e

so
rt

Dwie Doliny są unikal-
nym w  skali całego kra-
ju kompleksem narciar-
skim, który za  pomocą 
wyciągów i  tras narciar-
skich łączy dwie odda-
lone od siebie miejsco-
wości. Znaczna część tras  
przeznaczona jest dla 
najmłodszych narciarzy, 
którzy mogą tu szlifować 
swoje umiejętności.
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nerii mogą stawiać pierwsze kroki na nartach. Jesz-
cze więcej terenów dla początkujących narciarzy czeka 
w kompleksie narciarskim Dwie Doliny. Najmłodsi nar-
ciarze mają tu osobne tereny narciarskie tylko dla sie-
bie, a górna część trasy od strony Szczawnika należy do 
najlepszych tras dla początkujących w całym regionie.
Miejscowością, która od dawna przyciąga rodziny 
z dziećmi, jest Tylicz. Przez kilka lat całkowicie zmoder-
nizowano tu dawną stację narciarską, wyposażając ją 
w kolejkę krzesełkową. Ponad 5 km łatwych tras gwa-
rantuje dobre warunki do nauki jazdy na nartach. Nie 
bez znaczenia jest fakt, że Tylicz leży nieco na uboczu 
głównych tras – w związku z tym zazwyczaj jest tu spo-
kojnie i niezbyt tłoczno. 
Podobnie jest w Kamiannej, słynącej przede wszystkim ze 
znakomitych miodów. Natomiast Rytro jest bliskie dzie-
ciom nie tylko dlatego, że właśnie tutaj rozgrywa się ak-
cja popularnej lektury „Rogaś z doliny Roztoki”, ale tak-
że dlatego, że tutejsza stacja narciarska Rycerski Raj, jest 
znakomicie przystosowana do obsługi najmłodszych nar-
ciarzy, dysponując m.in. wyciągiem dywanikowym. 

Hotele z atrakcjami dla dzieci
Niezmiernie ważnym atutem Sądecczyzny jest możli-
wość noclegu w jednym z hoteli, które chlubią się tym, 
że są przyjazne dla dzieci  i całych rodzin. Co to ozna-
cza? Że w hotelu takim znajduje się basen, plac zabaw, 
zjeżdżalnia i i specjalnie dla dzieci organizowana jest 
cała masa zajęć, które sprawiają, że najmłodsi turyści 
z trudem zgadzają się na powrót do domu. Takie hote-
le znajdziemy w Wierchomli i Krynicy, tuż przy samych 
wyciągach. Nie brakuje takich ośrodków także w Mu-
szynie, Piwnicznej czy też Rytrze.
Ale zima to nie tylko narty. To także wiele innych aktyw-
ności. Do najbardziej popularnych wśród dzieci z pew-
nością należą łyżwy. Także pod tym względem region 
potrafi zaoferować całkiem sporo. Duże kryte lodowi-
sko z wypożyczalniami łyżew na miejscu znajdziemy 
w Krynicy, natomiast w Nowym Sączu od grudnia do 
marca działa oświetlony obiekt o powierzchni 800 m², 
sztucznie chłodzony. Drugie lodowisko w Nowym Sączu 
znajduje się na Chełmcu – jest ono zadaszone, a cieka-
wostką jest fakt, że w lecie jest tu specjalne miejsce dla 

Kamianna to prawdziwa kraina „miodem płynąca”. Miejscowe tradycje 
pszczelarskie zapoczątkowane przez księdza Henryka Ostacha stworzyły z tej 
małej wioski światowe centrum apiterapii.

Kolej gondolowa na Jaworzynę jest dostępna nie tylko dla narciarzy, ale także 
dla wszystkich, którzy chcą spędzić na szczycie chociaż pół godziny. Roztacza się 
stąd wspaniała panorama od Tatr po płaskie grzbiety Beskidu Niskiego.

fo
t.

 a
rc

h
iw

u
m

 P
a

si
e

ka
 B

a
rć

 w
 K

a
m

ia
n

n
e

j,
 W

ie
rc

h
o

m
la

 S
KI

&
SP

A
 R

e
so

rt

fo
t.

 a
rc

h
iw

u
m

 W
ie

rc
h

o
m

la
 S

KI
&

SP
A

 R
e

so
rt

, 
Pa

w
e

ł 
Fa

b
ija

ń
sk

i

Sądecczyzna znana jest od wielu lat jako świetne miejsce kolonie letnie i zi-
mowe dla dzieci i młodzieży. W ostatnich latach obraz ten uzupełniły hote-
le przyjazne rodzinom.

Większość stoków w Beskidzie Sądeckim jest oświetlona, dzięki czemu nie 
tylko znacznie wydłuża się czas, który można spędzić na świeżym powietrzu, 
ale także można obejrzeć zimę w zupełnie innym… świetle.
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że 800 metrów. Różnica poziomów pomiędzy najniż-
szym a najwyższym punktem rynny zjazdowej wyno-
si około 55 metrów. Wózki osiągają prędkość ponad 
40 km/h, lecz dzięki hamulcom każdy zjeżdża w spo-
sób, jaki preferuje. Lubiący przypływ adrenaliny jadą 
„na pełnym gazie”, a ci, którzy wolą w czasie podró-
ży podziwiać piękne widoki, ślizgają się bardziej „re-
kreacyjnie”.

Emocje na gokartach 
Zupełnie innego rodzaju atrakcją jest tor gokartowy 
w Tyliczu. To świetne miejsce dla wszystkich pasjona-
tów motoryzacji, ale nie tylko. Emocjonujące przejazdy 
gokartami są tu możliwe zarówno w lecie, jak i w zi-
mie. W sezonie letnim tor zbudowany jest na płycie 
o powierzchni 1800 m2, szerokość pasa wynosi 5-6 
metrów. Natomiast w sezonie zimowym tor budowa-
ny jest na boisku do piłki nożnej o powierzchni 6000 
m2, szerokość pasa wynosi 7 m, a tor i bandy zbudo-
wane są ze śniegu.

rolkarzy. Swoje lodowisko posiada także Muszyna. Przy 
wszystkich obiektach istnieje możliwość wypożyczenia 
łyżew i ich naostrzenia.

Na ślizgawkę i na sanki 
Bardzo ciekawym miejscem dla najmłodszych jest Góra 
Parkowa w Krynicy, na którą można wjechać kolejką 
szynowo-linową. Pod szczytem, gdzie stoi dawna wieża 
rozbiegowa toru saneczkowego, zorganizowano rajskie 
ślizgawki. Są one czynne od wiosny do późnej jesieni. 
„Rajskie Ślizgawki” to kompleks zjeżdżalni – od spokoj-
nej fali poprzez spiralę aż do jedynego w Polsce zjazdu 
typu Kamikadze. Są świetną zabawą dla każdego, bez 
względu na wiek. 
Natomiast całoroczną atrakcją Krynicy jest Sanko-
strada zlokalizowana w centrum Krynicy. Oprócz za-
pierającego dech w piersiach niesamowitego zjazdu 
w dzień oferuje również ślizgi nocne. To jeden z naj-
dłuższych torów w Polsce. Długość trasy wynosi oko-
ło 1 kilometra, z czego odcinek zjazdowy ma niemal-

Sądecki skansen należy do największych i najładniejszych w Polsce. Moż-
na tu podziwiać kilkadziesiąt obiektów, reprezentujących wszystkie zakątki  
Sądecczyzny. Dzięki licznym imprezom i atrakcjom należy do ulubionych 
miejsc wśród najmłodszych turystów.

W ciągu kilkunastu ostatnich lat Beskid Sądecki zamienił się w jeden z naj-
większych regionów narciarskich w Polsce. Miejscem o najdłuższej tradycji 
zjazdowej w Krynicy są Słotwiny, gdzie działają dwie stacje narciarskie – 
Centrum Narciarskie azoty i Ośrodek Narciarski Słotwiny.

Sanki to jeden z najbardziej ulubionych przez dzieci sposobów spędzania cza-
su na śniegu. Warto pamiętać, że w Krynicy na Górze Parkowej rozgrywano 
mistrzostwa świata w saneczkarstwie w latach 1958 i 1962, a także mistrzo-
stwa Europy w 1935 roku.

Tor gokartowy w Tyliczu daje możliwość ścigania się zarówno w lecie, jak 
i w zimie. Młodzi kierowcy w bezpieczny sposób mogą tu spróbować swoich sił 
podczas naprawdę szybkiej jazdy.
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Agroturystyka dla dzieci 
Na koniec warto jeszcze wspomnieć o zupełnie unika-
towej w skali kraju inicjatywie, jaką są gospodarstwa 
agroturystyczne dysponujące specjalnie przygotowaną 
infrastrukturą, umożliwiającą aktywne, urozmaicone, 
a przede wszystkim bezpieczne spędzenie czasu dzie-
ciom w różnym wieku, jak również ich rodzicom. Wła-
ściciele obiektów urządzili specjalne atrakcje, umoż-
liwiające przyjęcie dzieci w każdym wieku. Gospodar-
stwa posiadają bezpieczny ogrodzony teren z placem 
zabaw oraz dodatkowe atrakcje. Oczywiście hoduje się 
tu też zwierzęta gospodarskie i domowe oraz prowa-
dzi regionalną kuchnię z wykorzystaniem produktów 
z ekologicznych upraw. Z oferty gospodarstw agrotury-
stycznych mali goście wraz z rodzicami mogą korzystać 
przez cały rok i spędzać tam zarówno weekendy, jak 
i całe wakacje. Dzieci poprzez zabawę poznają tradycje 
i obyczaje wiejskie, sądecką przyrodę, a także legendy 
i opowieści związane z regionem. Gospodarstwa zloka-
lizowane są w najpiękniejszych częściach regionu. Znaj-
dziemy je w Tyliczu, Rytrze i Barcicach. Oprócz możli-

wości kontaktu z okoliczną przyrodą, można tu uczest-
niczyć w pokazach pieczenia chleba, przyrządzania ma-
sła i sera.

Wracając na koniec do pytania ze wstępu – w czym tkwi 
tajemnica sukcesu i popularności tego regionu wśród 
najmłodszych turystów? Wydaje się, że  jest w odpo-
wiednim połączeniu tradycji, różnorodności i wielkiego 
potencjału regionu z rzetelną obsługą i wysokim stan-
dardem usług. A może wszystko polega na tym, że na 
Ziemię Sądecką przyjeżdża się tylko raz? Bo później
zawsze się tu wraca...

Świat muzeów
Wymieniając atrakcje dla najmłodszych, w które obfituje 
ziemia sądecka, trzeba także wspomnieć o atrakcjach kul-
turalnych. Jednym z najsympatyczniejszych obiektów mu-
zealnych w regionie jest Muzeum Zabawek w Krynicy. Naj-
starsze z prezentowanych w tutaj zbiorów pochodzą jesz-
cze z czasów prehistorycznych. Zostały znalezione pod-
czas wykopalisk archeologicznych w Elblągu. Pozostała 
część kolekcji pochodzi z XIX w. i początków XX w. 
Nie mniej ciekawy jest Sądecki Park Etnograficzny nazywany 
popularnie po prostu skansenem. Urządzony został w 1969 
roku, a udostępniony do zwiedzania w roku 1975. Należy 
do największych skansenów w Polsce – na blisko 10 hekta-
rach znajdują się 62 obiekty, zgrupowane w kilkunastu ze-
społach. Jest to 9 wielobudynkowych zagród chłopskich, 
4 zagrody jednobudynkowe, XVII-wieczny dwór szlachec-
ki, folwark dworski, XVIII-wieczna cerkiew łemkowska, 
fragment osady Cyganów Karpackich, luźno stojące bu-
dynki przemysłu wiejskiego (kuźnia, olejarnia, wiatrak), 
mała architektura (kapliczki, krzyże przydrożne, studnie, 
pasieki, suszarnie owoców). W większości obiektów znaj-
duje się stała ekspozycja wnętrz mieszkalnych, gospodar-
czych, przemysłowych, zróżnicowanych chronologicznie, 
majątkowo i społecznie.

Miasteczko Galicyjskie 
Jednak chyba najciekawszą częścią skansenu jest Mia-
steczko Galicyjskie. Rekonstrukcja fragmentu zabudo-
wy małomiasteczkowej obejmuje niewielki plac ryn-
kowy i pierzeje z kilkunastoma domami. Można zoba-
czyć tu budynki poczty, apteki, straży pożarnej, pra-
cownię krawca, fotografa, a nawet gabinet dentystycz-
ny. Tworzące je obiekty odtworzono wiernie na podsta-
wie starych planów, rycin i zachowanych rynków ma-
łopolskich miasteczek, m.in.: Starego Sącza, Czcho-
wa, Lanckorony, Ciężkowic czy Krościenka, i wyposażo-
no zgodnie z historycznymi przekazami. Dzięki temu, 
przechadzając się po placu rynkowym otoczonym do-
mami mieszczańskimi, przekraczając każdy próg, moż-
na w pełni poczuć realia codziennego życia sprzed wie-
ków. Jest to jedno z tych nielicznych już w naszym kra-
ju miejsc, które stwarzają wyjątkowy klimat i pozwala-
ją się „przenieść w czasie”. Ponadto w Miasteczku Ga-
licyjskim spróbować można dawnych galicyjskich po-
traw, których szerokie menu oferowane jest w pobli-
skiej karczmie. 

muzeum Zabawek w Krynicy to miejsce, które spodoba się nie tylko najmłod-
szym turystom, ale i ich rodzicom. Dzieci mogą tu zobaczyć świat zabawek, któ-
rych już nie da kupić się w sklepie, a rodzice przypomną sobie czasy dzieciństwa.

miasteczko Galicyjskie to miejsce zupełnie wyjątkowe. Zrekonstruowano tu zabudowę małych miast, charakterystycz-
nych dla południowej Polski, zwracając szczególną uwagę na to, by były miejscem, gdzie najmłodsi turyści mogą zobaczyć 
nie tylko architekturę, ale i zajęcia dawnej ludności.

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
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Na lwowskim Starym Mieście, nie dalej niż 15-20 minut jazdy 
taksówką z centrum, liczne puby, kluby i dyskoteki są czynne  

do świtu. Oferują szaloną rozrywkę, ale w dobrym tonie,  
bo – jak zaznaczają w swoich anglojęzycznych internetowych 

opisach – „strict face and dress control keep out 
the chavs and chavettes”.
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Lwów 
24/7

Paweł wroński

fo
t.

 ©
 i

va
n

 k
m

it
 -

 F
o

to
lia

.c
o

m



się on seksualnymi dewiacjami, a znajdując nader 
często symptomy jednej z nich u bohaterów powieści 
Masocha, nazwał ją masochizmem. W ofercie lwow-
skiej kawiarni patologii nie ma, a inspirowane histo-
rią „danie”, jakim jest biczowanie, kelnerzy serwują 
z przymrużeniem oka.
Niezależnie od różnych form zabawy kartą z potra-
wami-afrodyzjakami nęci usytuowana w pobliżu ryn-
ku przy Stawropihijskiej 7, i czynna długo w nocy re-
stauracja „Casanova” (лаунж-ресторан Казанова). 
Kto się jednak do niczego przykuwać nie chce, a za 
najlepsze afrodyzjaki uznaje taniec i muzykę, może 
się wybrać do któregoś z wielu nocnych klubów.
Na południe od centrum, niedaleko placu Petrusze-
wicza przy Zielonej 14 mieści się „Metro”, jakieś 10-
12 minut pieszo od alei Wolności. Reklamuje się slo-
ganem „Fun for Every One”. Jest największą lwowską 
dyskoteką z kilkoma barami i restauracją, parkietem 
pod dachem i na wolnym powietrzu. Kelnerzy mó-
wią w kilku językach obcych – oprócz angielskiego 
i rosyjskiego – przede wszystkim po turecku i po pol-
sku. Każdego roku dziewczyny konkurują tutaj o ty-
tuł Miss, a faceci Mister Metro Club. Lokal otrzymuje 
przeważnie dobre i doskonałe, a przy tym bodaj naj-

liczniejsze recenzje na forum popularnego na świe-
cie portalu TripAdvisor  (Міжнародний Молодіжний 
Розважальний Комплекс „Метро”;  www.metroclub.
com.ua).
Konkurujące z nim rozmachem „Millenium” zainsta-
lowało się w dawnym kinie przy alei Czornowoła 2 
(Міленіум; www.favorite-club.com/en). Jest przy tym 
jeszcze lepiej zlokalizowane z punktu widzenia gości, 
bo dojście do niego spod gmachu Opery Lwowskiej 
zajmuje nie więcej niż 10 minut. Klub słynie z trzech 
tanecznych hal i bogatego repertuaru muzycznego, 
w którym obok house i techno grają także ukraiń-
ski pop. Sąsiedztwo Uniwersytetu i niewygórowane 
ceny w restauracji „Motorna Diwka” przyciągają stu-
dentów oraz odwiedzających Lwów backpackersów 
z całego świata.
Ze szczególnie szerokiej oferty rozrywkowej słynie 
„MI100”. Mają tam kręgielnię z 8 torami i małym ba-
rem koktajlowym, bar karaoke z 30 tys. utworów mu-
zycznych do wyboru, multimedialną strzelnicę i naj-
większy lwowski strip-bar „The Plush Rhino”. Co-
dziennie od godziny 2200 zabawie towarzyszy muzy-
ka na żywo. Wprawdzie klub leży poza ścisłym cen-
trum, przy Naukowej 7, ale dojazd taksówką ze sta-

Nie są to przysłowiowe obiecanki-cacanki. Trzymanie 
na dystans dresiarzy, niewpuszczanie na zabawę pija-
nych i odsyłanie z kwitkiem tych, którzy nie ukończyli 
21 lat, to powszechne i konsekwentnie egzekwowa-
ne ograniczenia. Idzie z nimi w parze tylko jeden na-
kaz: dobrze się bawcie!

Od Masocha do Millenium
Pomysłów na zabawę jest wiele. Zacznę, bez żadnych 
podtekstów, od Masoch Café, kawiarni, mieszczącej 
się przy Serbskiej 7 (Мазох-cafe; www.masoch-ca-
fe.com.ua), w samym centrum, mniej więcej w po-
łowie drogi między katedrą a arsenałem. Jest czynna 
do 2 rano i chętnie odwiedzana ze względu na muzy-
kę i menu. Są w nim drinki o oryginalnych nazwach, 
jak choćby „Śliska pipka” oraz nie mniej „perwersyj-
ne” potrawy, które można konsumować w kajdan-
kach lub przykuwając się do siedzisk łańcuchami. Ba, 
można sobie nawet zamówić biczowanie. A wszystko 
dlatego, że we Lwowie urodził się Leopold Ritter von 
Sacher-Masoch. Autor poczytnych powieści w mo-
narchii austro-węgierskiej II połowy XIX w. Być może 
jego literackie dzieła i nazwisko odeszłyby w niepa-
mięć wraz z epoką, w której wyrosły, gdyby nie psy-
chiatra Richard Freiherr von Krafft-Ebing. Zajmował 
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rówki zajmuje nie więcej niż kwadrans. To popular-
ne miejsce spotkań bywa mocno zatłoczone w week-
endy. W tygodniu ze względu na przestronne wnę-
trza, a mniejszą frekwencję, sprawia wrażenie puste-
go (Місто; www.mi100.com.ua).

Przy pokerze, bilardzie 
i w salonikach VIP
Perełką w ofercie „MI100” jest sala do gry w poke-
ra, niejedyna we Lwowie, bo do podobnej zapra-
sza na przykład luksusowy „Split Club”, usytuowa-
ny przy placu Mickiewicza, pod numerem 6/7. Klub 
kieruje ofertę przede wszystkim do odwiedzających 
Lwów w interesach. Do gry w pokera zachęca ko-
kieteryjnym stwierdzeniem, że to w sam raz dla lu-
dzi, którzy lubią przepuścić trochę gotówki. I zapew-
ne dlatego, by podchodzili do sprawy z godnością 
samurajów, specjalizuje się w kuchni japońskiej, ofe-
rując dania z dalekowschodniego grilla teppanyaki  
(Спліт Клуб; www.split.lviv.ua).
„Zanzibar” przy Lipińskiego 36 spodoba się miłośni-
kom bilarda, bo ma specjalną salę z wieloma stołami. 
Czynny jest przy tym do ostatniego klienta, a wstęp 
do niego jest wolny. Klub jest stosunkowo dale-
ko, bo aż 3 km od centrum, choć i do niego dojazd 

taksówką nie zajmie więcej niż 20 minut (Занзібар:  
www.zanzibar.com.ua).
Do miana jednego z najbardziej luksusowych adre-
sów na rozrywkowej liście Lwowa pretenduje „Rafi-
nad People Club”. Buduarowa aranżacja inspirowa-
na jest francuską modą z XVII w. Stąd ozdobne fo-
tele i krzesła, liczne lustra i wygodne sofy. Zwłaszcza 
w pokojach VIP udostępnianych na specjalne zamó-
wienie. W odmiennym, nieco cięższym stylu urządzo-
ny jest salon do palenia cygar. Klub mieści się w cen-
trum, przy ulicy Rudańskiego 1,  odchodzącej od alei 
Szewczenki. Jest bardziej salonem spotkań, popular-
nym wśród lwowskiej śmietanki, aniżeli klubem mu-
zycznym. Choć i tam jest parkiet, ale delikatnie mó-
wiąc, kameralny. Wtorkowe noce upływają tu pod 
hasłem „Tequila Party” (drinki bazujące na tym alko-
holu są wówczas o 50% tańsze). We środy, na po-
dobnej zasadzie króluje „Zielona Wróżka”, czyli ab-
synt. A czwartkowe to dedykowane paniom „Ladies 
Nights”, podczas których panie mają wstęp wolny 
(Клуб Rafinad People; www.rafinad-club.com).
We Lwowie nie brakuje także kasyn. Co ciekawe, naj-
większe z nich związane jest i nazwą, i lokalizacją 
z klubem Millenium. To świetne sąsiedztwo, bo spłu-
kani zamiast się smucić, mogą się za niewielkie pie-
niądze zabawić. Bogate nocne życie stanowi drugie 

oblicze Lwowa, opisywanego najczęściej przez pry-
zmat zabytków i sentymentów. A że trudno owe ob-
licza od siebie często oddzielić, dowodzi fakt, że wła-
śnie najstarsze lwowskie kasyno mieściło się w gma-
chu o najpiękniejszych w mieście secesyjnych wnę-
trzach. Teraz zamiast kasyna jest tam siedziba oddzia-
łu Ukraińskiej Akademii Nauk.
Oferty nocnego życia zachodnioukraińskiej metro-
polii można byłoby oczywiście pogrupować cenowo. 
Ale teraz, przy korzystnym kursie hrywny do złotego 
(1 UAH – 0,21 PLN), nawet najbardziej ekskluzywne 
lokale stoją przed nami otworem. Przecież za bijące-
go teraz rekordy powodzenia shota – „Chwała Ukra-
inie” (коктейль Слава Україні), który dzięki ajerko-
niakowi i blue curaçao ma narodowe niebiesko-żół-
te barwy, zapłacimy 2,5, góra 3 złote, a za pełnowy-
miarowe drinki – 10, może 15. Więc jak tu nie po-
lubić Lwowa, zwłaszcza patrząc nań z warszawskiej 
perspektywy!

INFORMACJE
Adresy i opisy nocnych lokali Lwowa (po angielsku, 

w zakładkach „Nightlife”):
www.lvivalive.com

www.inyourpocket.com/ukraine/lviv/
www.lvivtoday.com.ua

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

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

                                            REKLAMA                                            
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Ziemia 
sądecka i gorlicka 
dla smakoszy

ElżbiEta tomczyk-miczka

Bogata i niezwykle smakowita kuchnia Małopolski jest widoczna 

w ofercie turystycznej regionu. Ta właśnie, kulinarna część 

naszego dziedzictwa na tle skarbów natury i bogactwa kultury, 

których w Małopolsce nie brakuje, stanowi o zainteresowaniu 

odwiedzających. 
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szonej śliwki i kraina produktów owczych. Łagodne, na-
słonecznione stoki Beskidu Sądeckiego obfitują w sady 
owocowe, zwłaszcza słynne jabłka łąckie i śliwy decy-
dują o specyfice lokalnej kuchni. Miody z pasiek i owo-
ce z sadów, świeże i suszone, wykorzystuje się nie tyl-
ko do deserów i przetworów, ale również do mięs, zup 
i sosów. By odkrywać owocowe klimaty, najlepiej znaleźć 
się w Łącku – stolicy sadów sądeckich. Kulminacja owo-
cowej, zwłaszcza śliwkowej kuchni to w Łącku Święto 
Kwitnącej Jabłoni w maju lub Święto Owocobrania we 
wrześniu. 
W Nowym Sączu mekką smakoszy jest Miasteczko Ga-
licyjskie, które przeniesie nas na XIX-wieczny rynek, 
do atelier fotografa, pracowni fryzjera i zegarmistrza. 
W karczmie „Gościniec Galicyjski” serwowana jest lokal-
na kuchnia, a w Ratuszu desery cesarzowej Sissi z kawą 
– oczywiście po wiedeńsku. 
Warsztaty kuchni fasolowej prowadzi pani Janina Molek 
z Tropia, ambasadorka fasoli „Piękny Jaś” z Doliny Du-
najca. Goście uczą się przyrządzać pasztety i ciasteczka 
z fasoli oraz pierogi z fasolowym farszem. Nie zaszko-
dzi spróbować soków i trunków z lokalnych owoców: 
okowity, czyli słynnej łąckiej śliwowicy, win owocowych 
i jabcoka – czyli sądeckiego cydru. Na degustacje i do za-

Zabieganie w codziennej krzątaninie to globalna cho-
roba naszego wieku, co w naturalny sposób doprowa-
dza do buntu przeciwko pospiesznemu konsumowaniu 
i przeżywaniu. Oczekiwania turystów zmierzają w kie-
runku stylu życia określanego „slow”, a w ślad za nim 
możemy mówić o turystyce kontemplacyjnej – „wol-
nej” w przeciwstawieniu do konsumpcyjnej – „szybkiej”. 
A gdzież można lepiej zwolnić niż przy zastawionym 
stole? Przy dochodzących na ogniu potrawach, przy pie-
cu chlebowym, w którym rosną ciasta i pieką się szynki? 
Coraz większa grupa turystów to osoby, które podczas 
podróży turystycznych oczekują powolnego smakowa-
nia i delektowania się, i nie dotyczy to tylko potraw, ale 
również przeżyć. To turyści kulinarni. Dla nich w Mało-
polsce powstają „Trasy smakoszy”. 

Owoce i owce, fasola i miód
Szczególne miejsce na kulinarnej mapie regionu zajmu-
je subregion gorlicko-nowosądecki. Bez wahania moż-
na nazwać tę krainę najbardziej smakowitym zakątkiem 
regionu. Królestwo smaków Beskidu Sądeckiego i Ni-
skiego, czyli subregion gorlicko-sądecki, obejmuje swo-
im obszarem cztery kulinarne królestwa: to kraina sa-
dów owocowych, kraina fasoli „Piękny Jaś”, kraina su-
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kupów tych rarytasów zaprasza Manufaktura Maurera 
w Zabrzeży koło Łącka. Nie tylko fasola, ale warzywa, ta-
kie jak ziemniaki czy kapusta, oraz grzyby z lasów w po-
łączeniu z mąką i kaszą były zawsze podstawą tradycyj-
nej kuchni regionu. 

W kraju Pogórzan i Łemków
Wschodnia część subregionu kojarzona jest z kuch-
nią łemkowską. „Gościnna Chata” – łemkowska karcz-
ma w Wysowej-Zdroju jest jej wizytówką. Do łemkow-
skich przysmaków należą adzymki – placki z białej mąki 
z kwaśnym mlekiem, homiłki – wysuszone ziołowe ser-
ki, kisełyca – gęsty kwaśny żur czy tartianyki – placki 
ziemniaczane pieczone na liściu kapusty. W „Gościnnej 
Chacie” odbywają się warsztaty kuchni łemkowskiej dla 
uczniów szkół gastronomicznych i dla turystów cieka-
wych nowych smaków.
Podczas święta „Łemkowska Watra” odbywającego się 
w Zdyni z końcem lipca widać stroje łemkowskie, zdob-
ne w hafty krzyżykowe i w krywulki z drobnych korali-
ków, słychać łemkowską mowę i pieśni w tym języku. 

O rudy, rudy rydz
Amatorów niezwykłych smaków zwabia na ziemię gor-
licką coroczne rydzowe święto. Wysowa-Zdrój, uzdrowi-
sko zaszyte wśród łagodnych wzgórz Beskidu Niskiego, 
najpiękniej wygląda jesienią. To świetna pora, by wyru-
szyć w las na grzyby. Co roku w końcu września grupa 
pasjonatów, skupiona wokół państwa Barbary i Andrze-
ja Mierników, właścicieli Starego Domu Zdrojowego, or-
ganizuje Święto Rydza. Rydze – wizytówkę regionu, za-
bieramy jako pamiątkę z wyprawy, oczywiście w słoicz-
ku: marynowane, smażone, duszone lub kiszone, a naj-
popularniejsze są „po łemkowsku” albo „cygańsku”, 

z cebulą i pomidorami. Wysowa-Zdrój, otoczona ścia-
ną zielonych wzgórz, to prawdziwy raj na ziemi. Kura-
cjusze korzystają tu z licznych źródeł wód leczniczych 
w drewnianej pijalni, nawiązującej do przedwojenne-
go budynku, równie stylowej, jak sąsiadujący z nią Stary 
Dom Zdrojowy, ozdobiony drewnianą snycerką. 
Podczas Święta Rydza w parku zdrojowym na ogrom-
nych patelniach skwierczą pomarańczowe kapelusze. 
Towarzyszy im pokaz mody ubiorów stylizowanych na 
dawnych kuracjuszy. Z kolei konkurs dla publiczności 
„Wysowa-Zdrój… znasz to miejsce?” przybliża atrak-
cje turystyczne tych okolic zwanych „Krainą Łagodno-
ści”. Należą do nich cerkiewki – perły Szlaku Architektu-
ry Drewnianej, Szlak Naftowy, Szlak Frontu Wschodnie-
go I Wojny Światowej i Szlak UNESCO.

Na hali i w bacówce 
Dla turystów szczególnie atrakcyjny jest barwny folklor 
góralski i jego kuchnia z potrawami z owczego mleka 
i jagnięciny, bacówkami i tradycją pasterską. Stada owiec 
pasących się na hali, odgłosy beczenia owieczek i pa-
sterskich dzwonków tworzą klimat prawdziwie karpacki. 
W bacówkach wyrabia się najlepsze oscypki, wspania-
ły bundz, bryndzę, redykołki czy żentycę z owczej ser-
watki. Nie tylko sery z owczego mleka, ale jagnięcina, 
pstrągi z górskich potoków czy dziczyzna wykorzysta-
ne w nowatorski sposób ukazują nowe oblicze trady-
cyjnej kuchni.
Obok kultury Lachów, Pogórzan i Łemków to właśnie 
różne grupy górali, a są wśród nich Górale Biali – Sądec-
cy i Czarni Górale znad Popradu, to najciekawszy akcent 
etniczny i kulinarny w subregionie. Obrzędy i zwyczaje 
związane  z kuchnią lokalną przenoszą nas w odległe 
czasy i pozwalają lepiej zrozumieć tradycję.

Smaki wiejskie i miejskie 
Naszą podróż po sądeckich smakach rozpoczniemy wi-
zytą w Sądeckim Parku Etnograficznym, pokazującym 
życie w ubogich galicyjskich wioskach. Koniecznie zapy-
tajcie przewodnika o jadłospis bogatego i biednego chło-
pa! Zaraz obok odwiedzimy Miasteczko Galicyjskie, które 
przeniesie nas do XIX-wiecznego zaboru austro-węgier-
skiego. Amatorzy jedzenia zwrócą tam zapewne uwagę na 
produkty w sklepie kolonialnym, gliniane wyroby garnca-
rza i... gabinet dentystyczny. Podczas obiadu będzie oka-
zja do skosztowania placków pasterskich z okrasą i gali-
cyjskiej kuchni serwowanej w CK Gospodzie. Podniebie-
nia ucieszymy też deserami lodowymi i kawą – oczywiście 
po wiedeńsku – w Kawiarni Cesarzowej Sissi. 

Dwie królowe w Starym Sączu
Drugie miasto na naszej trasie to klimatyczny Stary 
Sącz, nad którym unosi się duch dwóch polskich królo-
wych: św. Kingi – która założyła tamtejszy klasztor Kla-
rysek – i ukochanej króla Jana III Sobieskiego – Ma-
rysieńki. Specjałów klasztornej kuchni nie będzie nam 
dane popróbować, za to przynajmniej jedno ciastko 
w kultowej kawiarni „Marysieńka” na pełnym kocich 
łbów Rynku – obowiązkowo!

Łącka – nie tylko śliwowica
Amatorów mocniejszych trunków ucieszy pewnie wi-
zyta w tłoczni Maurera w Łącku, gdzie czeka nas de-

gustacja soków i destylatów – m.in. słynnej łąckiej śli-
wowicy, gruszkowicy, win owocowych i jabcoka – czy-
li sądeckiego cydru. Kosztując tradycjnych alkoholi 
z lokalnych owoców, będzie można posłuchać o wal-
ce, jaką stoczył właściciel wytwórni Krzysztof Mau-
rer z systemem, który nie chce legalizować lokalnych 
alkoholi.

Kraina miodem płynąca
W Stróżach odwiedzimy gospodarstwo pasieczne 
„U Bartnika” i skansen pszczelarstwa. Będzie to okazja 
do okraszonej opowieściami o obyczajach tych fascynu-
jących owadów degustacji miodów i innych produktów 
pszczelich. Oprócz kubków smakowych w ruch pójdą też 
ręce – a to za sprawą warsztatów, podczas których oso-
biście stworzymy świece z pszczelego wosku. Na koniec 
uraczymy Was kolacją, której podstawą będą potrawy 
z dodatkiem miodu.

W wariancie 3-dniowym dodatkowo: 
Naszą kulinarną wyprawę można rozszerzyć o trze-
ci dzień, podczas którego proponujemy wizytę w Bo-
bowej – znanej z Festiwalu Koronki Klockowej. Będzie 
tam można spotkać lokalne artystki – mistrzynie kloc-
ków – a nawet spróbować swoich sił i zręczności w ko-
ronkowym fachu! W Bobowej odwiedzimy też synagogę 
i cmentarz, a także posłuchamy o ruchu chasydów i tam-
tejszych cadykach.
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Oferta Smaki Sądecczyzny jest Laureatem Konkursu na najlepsze oferty turystyczne 
subregionu gorlicko-sądeckiego organizowanego przez Małopolską Organizację Turystyczną. 

Informacje: www. obierzkierunek.pl, www.gorlickie-sadeckie.pl

Smaki Sądecczyzny – po królewsku z miodem i śliwowicą 
Szukacie sprawdzonego przepisu na idealną wycieczkę? Zapraszamy na ucztę smaków według 

tradycyjnej kuchni galicyjskiej doprawioną najlepszym lokalnym miodem i popitą okowitą z łąc-
kich owoców. Po daniu głównym oczywiście kawa po wiedeńsku od cesarzowej Sissi i deser od 

królowej Marysieńki. A wszystko to przy blasku woskowych świec i na stole przykrytym serwetą 
z koronki klockowej. Tak karmią tylko na Sądecczyźnie!
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W województwie lubelskim 

zachowało się wiele 

zabytków, które reprezentują 

niepowtarzalny styl 

architektoniczny renesansu 

lubelskiego. W regionie 

wytyczony został szlak, 

który umożliwia podziwianie 

wyjątkowych budowli  

i poznawanie ciekawej, 

wielowiekowej historii. 

Sekretne przepisy mistrzów
Styl architektoniczny ukształtowany na prze-
łomie XVI i XVII w. łączy w sobie surowość 
i zgrzebność gotyku z finezją i lekkością rene-
sansu. Budowle okraszone są wysmakowany-
mi detalami: dekoracyjnymi stiukami, zdobny-
mi gzymsami i pilastrami czy kolebkowymi skle-
pieniami. Starannie odrestaurowane cieszą oko 
i są materialnym świadectwem historii regio-
nu położonego na styku kultur i tradycji Europy 
wschodniej i zachodniej. 
Włoscy mistrzowie, m.in. Santi Gucci z Floren-
cji, tworzyli w Polsce własne dzieła, ale także za-
trudniali lokalnych artystów, którzy inspirowani 
wzorami europejskimi wypracowali oryginalny, 
rodzimy styl. Możemy go podziwiać oglądając 
m.in. farę w Kazimierzu Dolnym oraz liczne bu-
dowle w Lublinie i Zamościu, tudzież w mniej-
szych miejscowościach, jak Uchanie, Radzyń, 
Gołąb i Kodeń. Wszystkie one są wizytówką re-
gionu godną zachowania oraz promowania.

Lubelskie perełki
I właśnie w celu promocji Lubelska Regional-
na Organizacja Turystyczna stworzyła tematycz-
ny Szlak Renesansu Lubelskiego. W centrum łą-
czącego ponad 40 wyjątkowych zabytków szla-
ku (ciągle dołączane są kolejne) znajduje się Lu-
blin, stolica województwa. Stąd właśnie najwy-
godniej jest ruszyć w architektoniczną podróż. 
Dominantami w krajobrazie Lublina, jedne-
go z najstarszych polskich miast, są wieże kil-
kunastu kościołów. Świątynie reprezentują cha-
rakterystyczne dla renesansu cechy, jak choćby  
XV-wieczny kościół św. Ducha, przebudowany 

LubeLskie
RobeRt Szewczyk

 w pięknym stylu

Od lewej:  Kościół pw. Nawiedzenia NMP w Bobrownikach 
 Fara w Kazimierzu Dolnym 
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 Bastejowy zamek szlachecki w Krupem

w I połowie XVII w. według projektu muratorów Rudolfa 
Negroniego i Jakuba Balina. Wykorzystane tu rozwiązania 
architektoniczne i motywy zdobnicze, m.in. pokryte sztu-
katerią sklepienia, stały się wzorcem dla wielu budowli sa-
kralnych w regionie. 
Nie można też nie zobaczyć Piwnicy pod Fortuną pod 
zabytkową kamienicą Lubomelskich (Rynek 8). W dzie-
więciu salach znajduje się multimedialna wystawa po-
święcona historii Lublina, zaś dziesiątą zdobią renesan-
sowe polichromie z XVI w. – unikat w skali całego kraju!

Na tropie zabytków
Wiele zachwytów wzbudza nobliwa fara pw. Jana 
Chrzciciela i Bartłomieja Biskupa w Kazimierzu Dolnym. 
Malownicze miasto było głównym ośrodkiem architek-
tury renesansowej w tym regionie. Architektoniczne idee 
tu zrodzone były naśladowane w wielu innych miastach. 
O farze można z pewnością napisać osobny przewod-
nik. To arcydzieło późnego renesansu, wkomponowane 
w nadwiślański pejzaż, powstało pod wpływem sztuki 
włoskiej i niderlandzkiej. Pysznie prezentuje się wnętrze 
świątyni: prezbiterium, ołtarz główny, stalle, ambona, 
ołtarze boczne i organy. Sacrum sztuki, sztuka sacrum... 
W Zamościu, „mieście idealnym”, rządzi renesans, od 
którego trudno wprost oderwać wzrok. Do kanonu naj-

61m i e j s c a  z e  s m a k i e m

większych atrakcji na szlaku należy katedra pw. św. To-
masza Apostoła z przełomu XVI i XVII w. oraz synagoga. 
Lublin, Kazimierz Dolny i Zamość to trzy filary lubelskiego 
renesansu, ale nie są to jedyne warte odwiedzenia miej-
sca. Należą do nich z pewnością również kodeńska cer-
kiew zamkowa pw. Ducha Św. z gotyckim belkowaniem 
i renesansowymi arkadami, kościoły w Janowcu (w pre-
zbiterium znajduje się manierystyczny pomnik nagrobny 
Andrzeja i Barbary Firlejów – dzieło Santi Gucciego), Kra-
sieninie i Chodlu oraz najlepiej zachowana w wojewódz-
twie synagoga w Łęcznej. 

***
Szlak Renesansu Lubelskiego jest samochodowym szla-
kiem turystycznym o długości niemal 700 km. Składa się 
z trzech pętli: lubelskiej, zamojskiej oraz północnej. Na 
każdą z nich kierują turystyczne znaki drogowe.
Ostateczny kształt oraz oznakowanie szlaku jest zasłu-
gą Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej (LROT). 
Dzięki zaangażowaniu środków własnych oraz dotacji 
pozyskanej od Ministerstwa Sportu i Turystyki Organiza-
cja mogła wypromować unikalne w skali kraju dziedzic-
two architektoniczne Polski wschodniej. 
Informacje na temat Szlaku Renesansu Lubelskiego  
dostępne są na stronie internetowej:
www.renesanslubelski.pl, facebookowym fanpage’u Re-
nesans Lubelski oraz w Lubelskim Ośrodku Informacji Tu-
rystycznej i Kulturalnej (ul. Jezuicka 1/3, Lublin).

Klasztor oo. Dominikanów w Lublinie

                           Fara w Kazimierzu Dolnym

Sanktuarium Matki Bożej w Kodniu

Od lewej:  Kościół pw. św. Floriana i Katarzyny w Gołębiu
 Kościół pw. św. Dominika w Turobinie
 Kościół pw. Trójcy Przenajświętszej w Radzyniu Podlaskim
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Mazurskie Siedlisko Kruklin to oryginalny kompleks hotelowy w rejonie Giżycka, 

czyli w sercu Mazur. Należy do grupy „Polish Prestige Hotels & Resorts”, 

a jesienią znalazł się wśród laureatów ogólnopolskiego konkursu 

„Luksusowa Marka Roku 2014”.

Nic dziwnego, goście znajdą tu wszystko o czym marzą. Komfort, klimat i niemal 

nieograniczone możliwości spędzania czasu zarówno aktywnie w plenerze, 

jak i za stołem hotelowej restauracji serwującej oryginalne i wyrafinowane potrawy. 

Relaks i odprężenie także są zapewnione dzięki szerokiej gamie zabiegów 

w gabinecie kosmetyki i masażu, w saunie i jacuzzi, a latem również na basenie.

Z dbałością o szczegóły
Pokoje i apartamenty, zarówno w budynku hotelowym, 
jak i w Wiejskiej Chacie, urządzono tak, aby zapewnić 
komfort, a jednocześnie stworzyć niepowtarzalny kli-
mat w każdym z pomieszczeń. Efekt osiągnięto dzięki 
naturalnej kolorystyce oraz umeblowaniu – sprzęty wy-
konano i malowano ręcznie.
Budynki i urządzenia wypoczynkowe harmonizu-
ją z przyrodą. Są dwa zarybione stawy z pomostami, 
sprzętem wędkarskim i łodzią wiosłową, wiata do gril-
lowania, a na wyspie – miejsce na ognisko. Latem wy-
pełnia się wodą basen i brodzik dla dzieci. W obu ba-
senach woda jest podgrzewana.
Zewnętrzne jacuzzi z ciepłymi bąbelkami umieszczono 
pod szklaną kopułą, tak by o każdej porze roku moż-
na się było cieszyć krajobrazem. Z fińskiej sauny przez 

przeszkloną ścianę widać las, a w piecu opalanym 
drewnem igrają, przyciągając wzrok, płomienie. 

Promocja aktywności
Okolice sprzyjają aktywnemu wypoczynkowi. Latem 
przejażdżkom łódkami, spacerom i rowerowym wypa-
dom w okoliczne lasy, zimą – wycieczkom na nartach 
biegowych i łyżwiarstwu na wylewanym na zimę lodo-
wisku. Organizowane są też tradycyjne kuligi – prze-
jażdżki saniami zakończone ogniskiem, nad którym 
piecze się kiełbasę, popijając aromatycznym grzańcem.
Sukces zorganizowanego w ubiegłym roku wraz z Fun-
dacją Dystans „I Mazurskiego Biegu Sylwestrowego” 
skłonił gospodarzy Mazurskiego Siedliska Kruklin do 
przygotowania II edycji. Wejście truchtem w Nowy 
Rok – jak określają przedsięwzięcie z przymrużeniem 
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oka. Bo chociaż na 10-kilometrowej trasie przełajowe-
go biegu nie zabraknie sportowych emocji, jej pokony-
wanie jest przede wszystkim okazją do dobrej zabawy.

Z głowy szefa kuchni na talerz
Restauracja „Pod Żurawiem” z bogatym menu jest 
mocnym punktem Siedliska. Szef kuchni Tomasz Woź-
niak bazuje na rzadko używanych dziś albo wręcz za-
pomnianych produktach – dzikich ziołach, owocach 
lasu, zwierzynie łownej i rybach. W restauracji są miej-
sca dla 100 osób. Jest kominek i taras. Nad salą unosi 
się zapach pieczonego chleba i delikatny aromat wiej-
skiej wędzarni. Korzystając z Kulinarnego Dziedzictwa 
Warmii i Mazur, tworzy potrawy ciekawe i dla oka, i dla 
podniebienia, promując jednocześnie  regionalne tra-
dycje. Zachęca bowiem nie tylko do rozkoszowania 
się smakiem, ale również do zgłębiania tajników ich 
powstawania. W menu nie brak także szerokiej gamy 
trunków – win i nalewek.

*
Atutem Siedliska jest także dobry dojazd i dystans moż-
liwy do pokonania w ciągu co najwyżej jednodniowej 
podróży. Giżycko – 12 km, Mrągowo – 55 km, Olsztyn 
– 115 km, Białystok – 152 km, Warszawa – 260 km, 
Gdańsk – 280 km, Poznań – 450 km, Kraków – 550 
km, Szczecin – 580 km, Wrocław – 600 km.

Mazurskie Siedlisko Kruklin
Kruklin 47, 11-500 Giżycko
tel. +48 87 734 12 00
e-mail: recepcja@mazurskiesiedliskokruklin.pl
www.mazurskiesiedliskokruklin.pl



Wózek inwalidzki rzadko kojarzy się ze swobodnym życiem, a już na pewno 

nie z wakacyjnym szaleństwem. Jednak takie myślenie to błąd! 

Ogranicza nas tylko inwencja i pewna logistyka przygotowań, 

a nasz wypoczynek może być równie atrakcyjny jak Wasz. Przemyślany 

cel, opracowanie trasy oraz planu zwiedzania dopasowanego do potrzeb 

wózkowicza zapewni nam udany wypoczynek. 
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Chorwacja 
na kółkach

Tomasz osÓbka

Mój wybór padł na Chorwację, a dokładniej – na wciąż 
rozwijające się turystyczne miasteczko Medulin. Zatrzy-
małem się w jednym z hoteli oferujących pokoje dla 
osób niepełnosprawnych, w pełni pozbawionym barier 
architektonicznych. Nietypową ofertą jest możliwość 
skorzystania z dializ. Miasteczko żyje głównie z turysty-
ki i niewątpliwie poczujesz się tu przyjętym tak, jak tego 
oczekujesz. Życie nocne przebiega przy głównym depta-
ku zatoki tętniącym i kuszącym muzyką, pysznymi sma-
kami, wyszukanymi drinkami oraz innymi ciekawostkami 
dostępnymi dla wszystkich bez względu na wiek. Dzień 
wypełnia obłędnie słoneczna plaża, na której nie braku-

je wodnych atrakcji, wykwintnej gastronomii oraz kolo-
rowych straganów pełnych świeżych owoców i warzyw. 
Nieduże, ale dosyć liczne kraby, zasiedlone w przybrzeż-
nych kamieniach, świadczą o czystości wody. 

Starożytne zabytki Puli
Medulin jest położone bardzo blisko miejscowości Pula 
wręcz obsianej pozostałościami starożytnej rzymskiej ar-
chitektury. Amfiteatr w Puli jest dostępny dla wszystkich 
turystów, w tym również dla nas wózkowiczów. W prze-
szłości w jego sercu odbywały się różne widowiska, tak-
że krwawe walki gladiatorów… aż czuć tę atmosferę, Fo
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gdy zamknie się oczy. Do innych zabytków tego malow-
niczego miasteczka (np. łuk triumfalny Sergiusza, świą-
tynia Oktawiana) prowadzą nas brukowane uliczki roz-
siane pomiędzy starymi kamienicami. Na wózku trochę 
trudno się tu poruszać, ale warto zadać sobie trudu, by 
zobaczyć je wszystkie. 
Z Puli odpływają statki wycieczkowe, na których nie-
drogo można odbyć całodniowy rejs. Ja wykupiłem wy-
cieczkę wzdłuż malowniczych wybrzeży Istrii, wcześniej 
upewniwszy się, czy bez trudu dostanę się na pokład. 
Błękit nieba, skrząca słońcem woda to tylko namiast-
ka tego, co można zobaczyć. Płynąc, mijaliśmy tonące 
w zieleni drzew fiordy Parku Narodowego Brijuni i mia-
steczka będące także turystycznymi kurortami. Dotarli-
śmy również do Kanału Limskiego, w którego wąskim 

gardle spędziliśmy dłuższą chwilę uprzyjemnioną cu-
downym widokiem i znakomitym posiłkiem. 

Portowe Rovinj
W drodze powrotnej mieliśmy okazję zejść na ląd. Na 
pierwszym postoju odwiedziłem niewielką miejscowość 
Vrsar, ale akurat tu mój wózek nie pozwolił zobaczyć 
tak dużo, jak bym chciał. W pełni dostępne na szczęście 
okazało się Rovinj będące właściwie już ostatnim punk-
tem zwiedzania. Portowe miasto z przepiękną zabytko-
wą architekturą, klimatycznymi restauracjami oraz por-
tem jachtowym. Rejs wzdłuż wybrzeży Istrii nie jest jedy-
ną opcją, warto rozważyć również wycieczkę do Wene-
cji, do której kursują statki wycieczkowe z Chorwacji. Po-
dobno każdy, kto raz przyjedzie do Chorwacji, zakochuje 
się w niej i wraca tu wcześniej czy później. Potwierdzam 
te słowa i powiem tylko, że chętnie zobaczę ten kraj, je-
śli tylko nadarzy się okazja.

Tradycyjny jarmark bożonarodzeniowy
W Zagrzebiu poznamy inną, a nie mniej ciekawą, Chorwację od 
tej, którą odwiedzamy latem dla wód Adriatyku, przybrzeżnych 
wysp i nadmorskich miast ze słynnym Dubrownikiem na czele. 
Bo Zagrzeb leży w interiorze i dla większości z nas będzie odkry-
ciem. Ponadto tradycyjnie zimą – od końca listopada do Wigi-
lii – odbywa się tam jarmark bożonarodzeniowy „Advent u Za-
grebu”. W przystrojonym świątecznie mieście śnieg i światełka 
tworzą magiczną, pełną ciepła atmosferę. Na ulicach i placach 
pojawiają się stosowne instalacje, a przede wszystkim stragany 
z pieczonymi kasztanami i z górami łakoci, choinkowych ozdób 
oraz idealnych na upominki pod choinkę drobiazgów. Co moż-
na przywieźć? Co tylko dusza zapragnie, a do tego słynne słod-
kie wino prošek albo wytrawne ziołowe travarice. I oczywiście 
krawat – ten nieodłączny rekwizyt eleganckiego mężczyzny wy-
wodzi się z chorwackiego stroju ludowego.

Puby, bary i restauracje 
Stołeczna starówka jest kolorowa i kameralna. W ludzkiej skali 
nie przytłacza, a przeciwnie – każdym zaułkiem i elewacjami ka-
mieniczek zachęca do odkrywania działających w nich pubów, 
barów i restauracji. Do smakowania kraju, który wyrósł na sty-
ku kultur – słowiańskiej i bałkańskiej, śródziemnomorskiej i im-
perialnej habsburskiej. Tylko w portalu TripAdvisor odwiedzający 
stolicę Chorwacji zrecenzowali 413 miejscowych lokali. Z tego 
przodujące w rankingu, takie jak „Trilogija” czy „Agava”, zebra-
ły po pół tysiąca recenzji, w większości pozytywnych, nierzad-
ko entuzjastycznych. „Trzeba (!) w Zagrzebiu” – rekomendują 

„Trilogiję” bywalcy, podkreślając zazwyczaj, że mięso tam mają 
znakomite, obsługę sympatyczną i ceny rozsądne. Inny przy-
kład? „La Struk” – jest wychwalana pod niebiosa za smak po-
trawy narodowej chorwackiej kuchni, przytulną atmosferę, cu-
downy wystrój i dogodną lokalizację. Nie odbierajmy jednak 
przyjemności odkrywania na własną rękę. W Zagrzebiu, choć 
jest niewielki, jest z czego wybierać!

Od Albrechta Dürera 
do Muzeum Zerwanych Związków
Kto zaś ceni nie tylko kulinaria, może zrobić sobie spacer szla-
kiem wybitnych dzieł sztuki i niecodziennych ciekawostek. 
Trafi bowiem tym tropem do zagrzebskiej katedry, by podzi-
wiać ołtarz z Golgotą pędzla Albrechta Dürera. Zwiedzi tak-
że nasz Układ Słoneczny dzięki instalacji założonej w 2004 r. 
Artysta Davor Preis wykorzystał rzeźbę „Uziemione Słońce”, 
która jest ozdobą ulicy Bogoviceva, jako centrum swojego 
dzieła, proporcjonalnie dopasowując do niej i rozmieszczając 
planety. A może napotka jedną z miejscowych czarownic, na-
zywanych coprnice? Alicę lub Margaretę, które po raz pierw-
szy wspomniano w annałach w 1360 r., albo którąś z młod-
szych. Też jest w czym wybierać. Muzeum Miejskie prowa-
dzi listę, na której są 143 coprnice. W mieście miliona serc 
można też zwiedzić jedyne na świecie Muzeum Zerwanych 
Związków (Muzej Prekinutih Veza). Zgromadzono tu przed-
mioty związane z miłością i rozstaniem oraz listy opisujące 
ich historię. Co roku odwiedza je 40 tys. osób chcących za-
głębić się w historie miłosne.

www.eurolot.com, www.adventzagreb.ocm, www.zagreb-touristinfo.hr

Bezpośrednie połączenie lotnicze z Zagrzebiem sprawia, że do oferty 
turystycznych weekendowych celów dołączyła stolica Chorwacji.

Z Warszawy dolecimy tam w niespełna 2 godziny. Eurolotem od 599 zł – w obie strony!

Zagrzeb się na weekend
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Co może połączyć saharyjskie krajobrazy, muzykę elektroniczną, 

muzułmańskich mistyków sufich oraz bohaterów „Gwiezdnych Wojen”? 

Festiwal „Elektroniczne Wydmy 2015” w Tunezji. Ta niezwykła impreza 

odbędzie się od 20 do 22  lutego w okolicach miasta Nefta, dawnego 

centrum sufijskiego mistycyzmu. 

70 71w y p r a w a

Wśród najwyższych w kraju wydm stanie scena, na któ-
rej wystąpią najlepsi DJ-e z Tunezji, Francji i kilku innych 
państw Europy. Zeszłoroczna pierwsza edycja tego niepo-
wtarzalnego festiwalu przyciągnęła wielu gości z zagra-
nicy i otrzymała nagrodę Tunisia Awards 2014 przyzna-
waną inicjatywom i wydarzeniom, które najlepiej promu-
ją Tunezję za granicą i kreują jej nowoczesny i interesują-
cy wizerunek.

Co czeka uczestników festiwalu w tym roku? Magia pu-
styni, wibrujący energią show dyskdżokejów, transowa  
muzyka muzułmańskich sufich i arabskie rytmy ma-
louf. Nieprawdopodobny miks! Nikogo nie powinien 
dziwić widok postaci z „Gwiezdnych Wojen”, niedale-
ko położone jest bowiem saharyjskie miasteczko Onk 
Jemal, które „zagrało” w kultowym filmie. Miłośnicy 
kosmicznej sagi odnajdą na południu Tunezji klimaty 
wypisz wymaluj  lucasowskiej planety Tatooine. 
Trzy festiwalowe dni to nie tylko koncerty i zakręco-
na impreza przy basenie, ale również okazja do zwie-
dzenia Tunezji. Na chętnych czeka trekkingowy wypad 
w niedalekie pasmo Atlasu, z jego górskimi oazami, 
surowymi, wypalonymi słońcem wzgórzami czy bez-
wodnymi wąwozami. Tuż za pobliskim Tozeur rozcią-
ga się Chott El Jerid, największe słone jeziora Afryki 
Północnej. Można też zorganizować wypad na Saharę, 
spędzić noc w berberyjskim namiocie pod rozgwież-
dżonym niebem i wsłuchać się w muzykę największej 
pustyni świata.
 

Więcej szczegółów na stronie festiwalu:
www.dunes-electroniques.com/ 

lub na Facebooku:
www.facebook.com/LesDunesElectroniques?fref=ts 

 wśród wydm
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Viagra w płynie 
i gałka 

muszkatołowa, 
rum i curaçao 

nie tylko w wersji 
blue, oryginalne 

perły i korale za 20 
dolarów, kaszanka 

z koziej krwi 
i arbuz w formie 

trupiej czaszki. 
Na południowych 

Antylach straciłam 
głowę. Z nadmiaru 

nowych doznań.
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Piratka 
z Karaibów

AnnA KŁossowsKA



siło się bagienko tajemniczej mieszanki przypraw mają-
cej ponoć magiczną moc sprawczą. O efekty nie śmia-
łam pytać… 
Na będącym niegdyś bramą do Indii Zachodnich Barba-
dosie oglądałam rezydencje plantatorskie – pozostałość 
po cukrowym boomie – i zanurzałam się w słynące na 
cały świat z bujnej roślinności Andromeda Gardens. Wi-
jące się między palmami, strzelistymi niczym drapacze 
chmur, ścieżki ogrodu zbiegały miękko ku Atlantykowi, 
a liczba odmian kwiatów, ich tęczowa różnobarwność 
i zapach oszałamiały. Na Karaibach czułam się trochę 
jak piratka. Podpływałam naszym wycieczkowcem-gale-
onem na kolejną wyspę i tu, prawie za bezcen, zabiera-
łam kolejne dobra, jak zacny rum już od siedmiu dola-
rów w destylerni na Curaçao czy prawdziwe sznury pereł 
przeplatane kawałkami koralowca za dwadzieścia zielo-
nych w porcie (praktycznie takie same, tyle że ładniej 
wykonane mogłam nabyć w sklepie jubilerskim za pięć 
razy wyższą sumę). 

Dwa oblicza Karaibów
– Dla nas to nie jest bajka – wyznał mi ostatniego 
dnia, znów na Arubie, zwalisty John o skórze czarnej 
jak smoła – nasz driver obwożący grupę za 5 dolców 
od łebka rozklekotanym busem. Ja też już to dostrze-
głam. Sterty śmieci na ulicach i na dzikich plażach, ko-
jarzące mi się z Indiami. Skandaliczne wręcz warunki 
sanitarne w lokalach gastronomicznych dla tubylców 
– w jednym z nich, gdzie zatrzymaliśmy się na plac-
ki, tuż koło naszego stołu chrapała potężna macio-
ra. Z kolei w zaadaptowanej na fast food przyczepie 
kempingowej serwującej kaszankę z koziej krwi, danie 
podawano na kawałku ewidentnie wielokrotnie uży-
wanej folii aluminiowej. Bieda wyziera tu na każdym 
kroku. Karaiby mają dwa skrajnie różne oblicza – to 
uśmiechnięte jest tylko dla bogatych. I to im kucharz 
na cruiserze serwuje arbuza wyciętego w formie ludz-
kiej czaszki, aby sprostać najbardziej wyszukanym żą-
daniom klienta.

Rajska wyspa
Jestem w raju – pomyślałam zaraz po wylądowaniu 
na Arubie. Za szybą  luksusowego autokaru migały 
mi kolorowe jak papierki od cukierków domki, będą-
ce wspomnieniem kolonialnej przeszłości tej malutkiej 
wysepki, odległej tylko 24 km od wybrzeży Wenezu-
eli. Blisko 30 lat temu Aruba oddzieliła się od Anty-
li Holenderskich i postawiła na turystykę. Z wysokości 
siódmego czy dziesiątego pokładu mojego lux cruise-
ra, jakim wyruszyłam w tygodniowy rejs, mogłam po-
dziwiać bielejące na horyzoncie bryły pięciogwiazdko-
wych hoteli wiodących, światowych sieci, skąpanych 
w soczystej, bujnej zieleni parków-ogrodów, które 
przechodziły w szeroki, wielokilometrowy pas złotych 
plaż. Kolor tutejszego morza – mnogość odcieni błę-
kitu – i jego przejrzystość są praktycznie nie do opi-
sania.  Snurkowałam pomiędzy rafami na archipela-
gu pięciu miniaturowych wysepek Tobago Cays, aby 
potem, na Union Island, pochłonąć pół ogromnego, 

chyba z pięć razy większego niż dotąd mi znany, po-
dłużnego ananasa. 

Karaibskie skarby 
Wcześniej, na Grenadzie, wyspie korzennej Karaibów, 
po raz kolejny zresztą zaopatrzyłam się w przyprawy – 
mam już swój „zaprzyjaźniony” sklepik, czy raczej skle-
coną z desek budkę. Nabyta tutaj poprzednio gałka 
muszkatołowa służyła mi długie lata, gdyż przed zwie-
trzeniem chroniła ją twarda skorupka. Przy okazji do-
wiedziałam się, że okrywająca nasionko gałki „siatecz-
ka” zwana macis (w wersji świeżej – koralowoczerwona, 
ususzona przybiera barwę przygaszonej pomarańczy) 
to też przyprawa, delikatniejsza od samej gałki – wy-
korzystywana w wersji sproszkowanej do sosów sero-
wych, domowych likierów czy octów, jakimi zalewamy 
warzywa w słoikach. Naturalnie męska część turystycz-
nej eskadry zaopatrzyła się w Viagrę w wersji płynnej – 
w zamkniętym w szklanej butelce, mętnym płynie uno-
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Co jest najważniejsze w hotelu SPA? ATMOSFERA! 
To, czy czujemy się w  nim dobrze, czy zabiera-
my do domu magiczne wspomnienia, czy chce-
my wracać… Liczy się pomysł, wystrój, jakość ob-
sługi i  to nieuchwytne „coś”, pozwalające nam 
westchnąć: „Jak tu pięknie!” To często subiektyw-
ny wybór, zależny od gustu, o którym się nie dys-
kutuje. Ale przecież SPA to doznania i wiążące się 
z nimi emocje. A te zawsze są subiektywne...
Od blisko dziesięciu lat Magazyn EDEN przybli-
ża swym czytelnikom ideę SPA i życie w stylu well- 
ness. A czytelnicy od 5 lat najlepsze SPA nagra-
dzają w konkursie „Najpiękniejsze SPA”. 
W tegorocznej edycji konkursu bywalcy polskich 
SPA zgłosili 134 hotele i 17 daySPA. Spośród po-
nad 150 obiektów kapituła wyłoniła 12 laure-
atów i przyznała 3 wyróżnienia. Uroczystość wrę-
czenia nagród odbyła się podczas Międzynaro-
dowych Targów Turystycznych TT Warsaw w War-
szawie, na specjalnie zorganizowanej konferen-
cji poświęconej rynkowi SPA&Wellness i perspek-
tywom jego rozwoju.

Laureaci konkursu „Najpiękniejsze SPA 2014”:
Afrodyta SPA & Wellness Resort – Ośno Lubuskie

Hotel Arłamów – Arłamów
Hotel Bania / Sielsko-Anielsko Wellness & SPA 

– Białka Tatrzańska
Dolina Charlotty Resort & SPA – Strzelinko

Dr Irena Eris Wzgórza Dylewskie – Wysoka Wieś
Malinowy Dwór Medical SPA – Świeradów-Zdrój

Manor House SPA Pałac Odrowążów – Chlewiska
Pałac Mierzęcin Wellness&Wine Resort – Dobiegniew

Oddysey ClubHotel Wellness & SPA – Kielce
Uroczysko Siedmiu Stawów – Niemcza 

Warszawianka Centrum Wellness&SPA – Jachranka
SPA 1306 w Termach Maltańskich – Poznań

Wyróżnienia otrzymali:
SPA w Hotelu Krasicki, Czarny Groń i La Perla

w hotelu Grand Nosalowy Dwór.
Nagrody wręczali:

Bartłomiej Walas – Wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej, 

Beata Łapińska – dziennikarka, ekspert zarządzania marką; 

Beata Sadowska  – prezenterka TV, propagatorka zdrowego stylu życia, 

Katarzyna Sołtyk – Redaktor Naczelna Magazynu EDEN.

SPA w  hotelu to już nie luksus i  przyjemność zarezerwowana dla najbogatszych, ale wymóg 
czasów. Coraz częściej wybierając miejsce na dłuższy urlop, ferie czy krótki weekendowy 
wypad, sprawdzamy, czy hotel ma w swojej ofercie strefę wellness i zabiegi SPA, które pomagają 
w skutecznym wypoczynku oraz podreperowaniu ciała i ducha. 

Przyznano Nagrody w Konkursie 
NAJPIĘKNIEJSZE SPA 2014



Polska Izba Turystyki, ul. Krakowskie Przedmieście 64/7, 00-322 Warszawa, 
tel./faks: 22 826 55 36, www.pit.org.pl

Certyfikacja kompetencji zawodowych 
przez Polską Izbę Turystyki to:
➥ potwierdzenie kwalifikacji zawodowych dla pilo-

tów wycieczek,
➥ ustandaryzowanie wymagań stanowiskowych 

i ujednolicenie systemu egzaminowania,
➥ egzaminy organizowane przez Centrum Egzami-

nacyjne Polskiej Izby Turystyki i Ośrodki Egzamina-
cyjne w całym kraju,

➥ egzaminy prowadzone przez egzaminatorów Pol-
skiej Izby Turystyki,

➥ certyfikat kompetencji zawodowych i  identyfi-
kator pilota wycieczek, który jest znakiem jakości 
dla pracodawców i turystów.

Korzyści dla kandydatów na pilotów wycieczek:
➥ twoje kwalifikacje zawodowe zostaną rzetelnie 

i  obiektywnie sprawdzone przez egzaminatorów 
Polskiej Izby Turystki, specjalistów z branży turystycz-
nej,

➥ po zdaniu egzaminu otrzymasz Certyfikat kom-
petencji zawodowych sygnowany przez Polską 
Izbę Turystyki, największą ogólnopolską organiza-
cję samorządu gospodarczego przemysłu tury-
stycznego, oraz identyfikator pilota wycieczek,

➥ Certyfikat kompetencji zawodowych i  identyfika-
tor pilota wycieczek może być atutem w  trakcie 
procesów rekrutacyjnych w biurach podróży, gdyż 
stanowi potwierdzenie  przez niezależne grono eks-
pertów kwalifikacji zawodowych, zgodnych z  profi-
lem kompetencyjnym opracowanych przez PIT,

➥ wraz z  Certyfikatem kompetencji zawodowych 
otrzymasz identyfikator pilota wycieczek, który 
będziesz mógł nosić podczas wykonywania czyn-
ności zawodowych. Będzie to Twój znak jakości!

➥ Twoja wizytówka znajdzie się w Bazie Kadr Tury-
styki (w przygotowaniu) dostępnej na stronie Pol-
skiej Izby Turystyki, z której mogą korzystać organi-
zatorzy turystyki poszukujący osób do obsługi swo-
ich imprez.

Certyfikacja kandydatów  
na pilotów wycieczek
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Do Zakopanego  
i UstrZyk Dolnych

traw. Z wieży kościoła św. Anny przy Krakowskim Przedmie-
ściu oraz z najwyższej kondygnacji Pałacu Kultury ogarniemy 
wzrokiem całe miasto.

* Grójec (43 km)
Stolica zagłębia sadowniczego centralnej Polski. Tutejsze 
jabłka są dziś uznanym produktem tradycyjnym, a oznacze-
nie geograficzne „jabłka grójeckie” chroni prawo unijne. Cie-
kawostką jest także fakt, że jednemu z kraterów na Marsie 
nadano nazwę Grójec.

Białobrzegi (69 km)
Malowniczo położone nad Pilicą, w odległości zaledwie  
30 km od Radomia, miasteczko rozwija się jako ośrodek wy-
poczynkowy.

* Radom (103 km)
Leży nad rzeką Mleczną, dopływem Pilicy. Szczyci się wielo-
wiekową historią, bo pierwszą wzmiankę o osadzie zamiesz-
czono w kronikach już w połowie XII w. W okresie PRL mia-
sto lansowano jako prężny ośrodek przemysłowy, a w rze-
czywistości było sypialnią kilku wielkich zakładów. Przemia-
ny ustrojowe przypieczętowały ich los. Obecnie Radom roz-
wija się wszechstronnie, a międzynarodowe pokazy lotnicze 

Radom Air Show, Festiwal Gombrowiczowski czy Jazzowy są 
ważnymi punktami ogólnopolskiego kalendarza imprez.

Skarżysko-Kamienna (146 km)
Wygodna baza wypadowa na szlaki turystyczne regionu 
świętokrzyskiego. Ma tu siedzibę Muzeum Orła Białego po-
siadające drugi co do wielkości w Polsce zbiór militariów 
i oryginalne Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej z je-
dyną w obecnych granicach kraju repliką wileńskiej Ostrej 
Bramy. W rezerwacie archeologicznym Rydno prezentowane 
są ślady różnych kultur z okresu 14 tys. lat, w tym unikalne 
w skali europejskiej obiekty, takie jak najstarsza na kontynen-
cie kopalnia hematytu.

* Kielce (181 km)
Stolica regionu świętokrzyskiego była przez wieki własnością 
krakowskich biskupów, czego znakiem jest ich pałac, wciąż 
najbardziej imponująca z tutejszych budowli. Do miejskich 
ciekawostek należy Muzeum Zabawy i Zabawek. Nieczyn-
ne wyrobiska licznych kamieniołomów są dziś rezerwatami 
przyrody. Na Wietrzni w nowoczesnym pawilonie urządzo-
no Geopark z multimedialną ekspozycją poświęconą losom 
Ziemi, odkryciom geologicznym i paleontologicznym. Wśród 
wapiennych ścian Kadzielni działa amfiteatr. Kluczową pod-
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Podróże z Polonusem to pewny i wygodny dojazd do celu, a zarazem 
doskonała okazja, by poznać ciekawe zakątki naszego kraju. Trasy ze stolicy 
w Tatry i Bieszczady wiodą przez Mazowsze oraz Małopolskę. Do Radomia 
pokrywają się ze sobą. Dalej trasa do Zakopanego wiedzie przez Kraków, 

aż do Ustrzyk – przez Rzeszów. 

Bilety kupowane do końca grudnia br. wraz z powrotnymi są na tych trasach objęte promocją „Tanie Powroty 2014”.

Bilety do Zakopanego dostępne są również w usłudze „Bilet na SMS”.

Gwiazdką oznaczone są główne miejscowości z sieci połączeń Polonusa (zobacz na mapce).

Trasa I. Warszawa – Zakopane

* Warszawa (0 km)
Historia Polski drzemie w zaułkach warszawskiego Starego 
Miasta, w salach Zamku Królewskiego, gmachach Uniwersy-
tetu Warszawskiego, Polskiej Akademii Nauk i Sejmu, wzno-
szących się przy Trakcie Królewskim, prowadzącym do pałacu 
w Wilanowie. Do spacerów zachęcają parkowe alejki zabyt-
kowych Łazienek, Ogrodu Saskiego, parku Skaryszewskiego. 

W Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Powstania Warszaw-
skiego czy Muzeum Żydów Polskich multimedia urozma-
icają ekspozycje, zamieniając zwiedzanie w przygodę z na-
uką i kulturą. Na murawie Stadionu Narodowego odbywa-
ją się nie tylko mecze, ale również targi, festiwale i koncer-
ty gwiazd, a od grudnia do lutego – akcja „Zimowy Naro-
dowy” (lodowisko, tubing). W stale poszerzającej się ofercie 
gastronomicznej stolicy znajdziemy smaki wszystkich kuchni 
świata z coraz bardziej wyrafinowaną ofertą rodzimych po-

Warszawa – Muzeum Historii Żydów Polskich Skarżysko-Kamienna – Muzeum Orła Białego

 TRASA I 

Warszawa – Kraków – Zakopane

  Odległość: 410 km; bilet normalny 65,00 zł, 

 promocyjny 52,40 zł

  Odjazd z Dw. PKS Warszawa Zachodnia, godz. 730

  Przyjazd do Zakopanego, godz. 1550

  Codzienne kursy pospieszne

 TRASA II

Warszawa – Rzeszów – Ustrzyki Dolne

  Odległość: 445 km; bilet normalny 66,00 zł, 

 promocyjny 52,80 zł

  Odjazd z Dw. PKS Warszawa Zachodnia, godz. 0845

  Przyjazd do Ustrzyk, godz. 1835

  Codzienne kursy pospieszne

PAWEŁ WROŃSKI
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XIX w. głównie przez Żydów. Kirkut z grobami wielkich rabi-
nów jest celem pielgrzymek ortodoksyjnych przedstawicieli ich 
światowej diaspory. A dla mieszkańców i turystów to przede 
wszystkim modny salon Krakowa z klubami, pubami i restau-
racjami. Piękny widok na miasto roztacza się z kopca usypa-
nego na cześć Tadeusza Kościuszki. Nieco dalej wznosi się ko-
piec Józefa Piłsudskiego. Usypano je ku czci bohaterów naro-
dowych, którzy prowadzili Polaków do walki o wolność i nie-
podległość. Czasy współczesne reprezentuje Muzeum Sztuki 
i Techniki Japońskiej „Manggha” ufundowane przez Andrze-
ja Wajdę, a także odbywające się z inspiracji Krzysztofa Pen-
dereckiego liczne muzyczne imprezy międzynarodowej rangi.

Myślenice (335 km)
Miasteczko przy łączącej Kraków z Rabką i Zakopanem „zako-
piance”, brama Beskidów nad wypływającą z nich rzeką Rabą.

Skomielna Biała (363 km), 
Chabówka (369 km)
Satelickie miejscowości jednego z najsłynniejszych polskich 
uzdrowisk – Rabki. W drugiej z nich, ważnym kolejowym 
węźle południowej Polski, działa skansen Taboru Kolejowe-
go. Zgromadzone eksponaty prezentują rozwój kolejnictwa 
od końca XIX w. Co roku w sierpniu odbywa się tu huczna 
parada parowozów – „Parowozjada”.

Nowy Targ (387 km)
Stolica Podhala. Znana z handlowych i rzemieślniczych trady-
cji stara osada targowa. Rozsiadła się nad Dunajcem, u stóp 
Gorców. Rozwija się jako turystyczne centrum regionu.

Poronin (403 km)
Choć to formalnie osobna gmina, to niemal przedmieście Za-
kopanego, w którym działało kiedyś Muzeum Lenina,  mają-
ce upamiętniać pobyt wodza rewolucji na Podhalu. U schył-
ku PRL-u na pomniku Włodzimierza Iljicza umieszczano do-
sadne antykomunistyczne hasła i wierszyki. Po przemianie 
ustrojowej lat 1989-1990 usunięto monument w atmosfe-
rze święta.

* Zakopane (410 km)
Zimowa stolica Polski, centrum tatrzańskiej turystyki, tater-
nictwa i wypoczynku. Od 150 lat miejsce spotkań elit o inspi-
rującej artystów atmosferze. Miasto czerpie siłę z ducha i le-
gendy Tatr, najwyższych i najgroźniejszych polskich gór. Kolo-
rytu dodaje mu folklor podhalańskich górali, ich muzyka, ta-
niec, śpiew, specyficzna gwara i charakterystyczne zdobnic-
two. Miejsce narodzin stylu zakopiańskiego (idea Stanisława 
Witkiewicza), jednego z najbardziej charakterystycznych nur-
tów w architekturze i zdobnictwie w Polsce początków XX 
w. Reprezentują go zabytkowe zakopiańskie domy, a wśród 

miejską atrakcją jest Jaskinia „Raj” ze spektakularną szatą na-
ciekową.

Jędrzejów (218 km)
Przylgnęło do niego miano miasta zegarów. Tarcza zega-
ra słonecznego zdobi ścianę gotyckiego kościoła św. Trójcy. 
Nie brak ich w 800-letnim cysterskim opactwie, chociaż tam 
konkurują z nimi liczne dzieła sztuki zachowane w klaszto-
rze i w kościele oraz fakt, że dokonał tutaj żywota Wincen-
ty Kadłubek, biskup krakowski i autor słynnej średniowiecz-
nej kroniki. Co zaś się tyczy zegarów, to w kamieniczce przy 
rynku, znacznej, bo zwieńczonej kopułą małego obserwato-
rium astronomicznego, mieści się jedna z największych na 
świecie kolekcji czasomierzy i przyrządów astronomicznych. 
Gromadzona przez dwa pokolenia Przypkowskich od końca  
XIX w. – dziś państwowe muzeum ich imienia. Najsłynniejsza 
jest w tym zbiorze kolekcja zegarów słonecznych i księgi po-
święcone nauce o nich – gnomonice.

Książ Wielki (245 km)
Małopolskie miasteczko z kilkoma zabytkowymi kościoła-
mi z różnych epok i manierystycznym zamkiem. Wzniósł go 
kilkaset metrów od Książa, na Mirowie, nadworny artysta 
ostatnich Jagiellonów i Batorego – włoski architekt Santi 
Gucci.

* Kraków (298 km)
Wielowiekowa siedziba polskich królów, z pewnością najle-
piej znane na świecie i najchętniej odwiedzane miasto w Pol-
sce. Pełne zieleni Planty otaczają Stare Miasto z najwięk-
szym w Europie rynkiem i najstarszą w kraju uczelnią – Uni-
wersytetem Jagiellońskim. A tuż obok wznosi się wawel-
skie wzgórze z zamkiem królewskim i katedrą oraz z grotą, 
w której żył legendarny smok. Na rynku pysznią się Sukienni-
ce, XVI-wieczna hala targowa, w której wciąż funkcjonują ku-
pieckie kramy, a na piętrze mieści się Galeria Sztuki Polskiej  
XIX w. Z wieży kościoła Mariackiego płyną dźwięki hejnału, 
urywając się nagle, tak jak przed wiekami, gdy tatarska strza-
ła ugodziła trębacza. Pod płytą rynku ciągną się rozległe pod-
ziemia – prawdziwa skarbnica wiedzy o przeszłości miasta 
i jego związkach z Europą – w których urządzono unikalny 
rezerwat archeologiczny z oryginalną multimedialną ekspozy-
cją. Po zaułkach Krakowa krąży duch tysiącletniej historii, ale 
miasto przywodzi przede wszystkim pamięć czasów, gdy Pol-
ska była polityczną i militarną potęgą (XVI w.). Podczas naj-
ważniejszych uroczystości z wawelskiej katedry rozbrzmiewa-
ją się dźwięki dzwonu Zygmunta. A przykryta złotą kopułą ka-
plica Zygmuntowska na Wawelu – miejsce pochówku ostat-
nich królów z dynastii Jagiellonów – doczekała się tysięcy re-
plik w całym kraju. Z krakowskim Starym Miastem sąsiadu-
je Kazimierz, niegdyś odrębne miasto zamieszkane od XIV do 
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Kraków – wzgórze wawelskie Kraków – barbakan

Książ Wielki – zamek na Mirowie Nowy Targ – ratusz i pomnik Władysława Orkana Jędrzejów – Sanktuarium Błogosławionego Wincentego Kadłubka

Zakopane – KrupówkiSkansen kolejowy w Chabówce
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lica Italii usytuowane jest na siedmiu wzgórzach. Na pełnej 
ciekawych zabytków starówce można także zwiedzać świat 
podziemi – trasą długości niemal pół kilometra, schodzącą 
nawet do 12 m. w głąb ziemi. Osobliwością geologiczną jest 
występujący w okolicy krzemień pasiasty, który niegdyś słu-
żył do wyrobu narzędzi i broni, a dziś wytwarza się z nie-
go biżuterię.

Tarnobrzeg (261 km)
Stanowi dogodną bazę wypadową wycieczek do tak atrak-
cyjnych miejsc i miejscowości, jak Sandomierz, Baranów San-
domierski i do ruin zamku Krzyżtopór w Ujeździe, pałacu 
w Kurozwękach i tamtejszej hodowli bizonów czy skanse-
nu w Kolbuszowej.

Nowa Dęba (281 km)
Miasto o krótkiej, ale ciekawej historii. Powstało w latach 
30. XX w. na terenach kupionych od hrabiego Tarnowskie-
go. Po co? By uczynić je jednym z ośrodków Centralnego 
Okręgu Przemysłowego. Budowa zakładów przemysłowych 
i osiedli robotniczych na terenie dawnej Puszczy Sandomier-
skiej należała obok budowy portu i miasta Gdyni do kluczo-
wych przedsięwzięć gospodarczych II Rzeczypospolitej. Pla-
nami i ich realizacją kierował polityk i menedżer, pełniący kil-
kakrotnie funkcję ministra przemysłu i handlu, wicepremier 
i minister skarbu Eugeniusz Kwiatkowski.

Kolbuszowa (302 km)
Jest tu skansen prezentujący folklor i kulturę materialną ziemi 
sandomierskiej, a także ciekawe obiekty dawnego przemy-
słu, takie jak wiatraki czy gorzelnia. Biegnie stąd atrakcyjny 
Przyrodniczy Szlak Puszczy Sandomierskiej. Ciekawostką jest 
strumyk nazwany tak jak afrykańska rzeka – Nil. Słownik geo-
graficzny Królestwa Polskiego z 1883 r. sugeruje, że w wyni-
ku pomyłki kartografów austriackich, którzy nazwę Młynów-
ka przetłumaczyli sobie na Mühlbach, ale potem zapisali ją 
przez „N” zamiast przez „M”.

* Rzeszów (334 km)
Biznesowe i kulturalne centrum Podkarpacia. Złota era jego 
rozwoju przypadła na XVI i XVII stulecie, gdy miasto było 
własnością Ligęzów i Lubomirskich. Powstały wówczas naj-
piękniejsze kościoły i synagogi, zamek, konwent pijarów i ra-
tusz. Od tamtych dni miejski rynek skupia funkcje handlowe, 
biznesowe i rozrywkowe. Pod jego płytą ciągną się rozległe 
piwnice – dawne kupieckie składy, których najgłębsze pozio-
my służyły za schronienie w czasie najazdów. Poprowadzo-
no przez nie Podziemną Trasę Turystyczną „Rzeszowskie Piw-
nice”. Znakiem współczesności jest duża koncentracja firm 
przemysłu lotniczego w regionie nazywanym ze względu na 
ponad 70-letnią już tradycję „Doliną Lotniczą”. Osobliwością 
jest Muzeum Dobranocek, prezentujące historię animacji dla 
dzieci, emitowanych zwyczajowo w polskiej telewizji o godz. 
1900, czyli „na dobranoc”.

Brzozów (385 km)
Leży nad rzeką Stobnicą, a jego rozwój zaczął się pod 

nich własna willa architekta oraz dom Karola Szymanowskie-
go i malownicza kaplica w Jaszczurówce.

Trasa II. Warszawa – Ustrzyki Dolne (od Radomia)

Iłża (132 km)
Jedno z najważniejszych w Polsce ośrodków ceramiki i garncar-
stwa ze względu na bogate złoża miejscowej gliny. Była z niej 
wykonana forma, w której odlano Zygmunta – wielki dzwon dla 
wawelskiej katedry. Tradycje dawnego rzemiosła i wypalania gli-
ny wciąż są kultywowane. Pamiątką dawnych czasów jest wielki 
piec do wypalania gliny (kamienny, w kształcie stożkowatej wie-
ży) z I poł. XIX w. Był własnością ówczesnego mistrza cechu ił-
żeckich garncarzy, a stoi przy ul Wójtowskiej.

Starachowice (162 km)
Tradycje przemysłowe sięgają tu XV w. A XIX-wieczny Ze-
spół Wielkopiecowy zamieniony został na Muzeum Przyro-

dy i Techniki. W tutejszych zakładach, działających od koń-
ca lat 40. do początku 90. XX w., produkowano Stary – wy-
trzymałe samochody ciężarowe polskiej konstrukcji. Pod-
upadłe zakłady przejął na początku bieżącego stulecia kon-
cern MAN.

Kunów (185 km)
Okolice miasteczka położonego nad Kamienną są bogate 
w surowce budowlane – piaski, piaskowce, iły i skały krzemo-
wo-okruchowe. Rozwijało się więc tu wydobycie i przemysł 
kamieniarski. Kamienia z Kunowa użyto do budowy tak zna-
nych obiektów, jak klasztor na Świętym Krzyżu, Pałac w Ła-
zienkach Królewskich czy Teatr Narodowy w Warszawie.

Ostrowiec Świętokrzyski (195 km)
Miasto nad Kamienną. W pobliskich Krzemionkach utworzo-
no rezerwat archeologiczny prezentujący neolityczną kopal-
nię krzemienia. W okolicy jest także wiele zabytków zwią-
zanych z historią Staropolskiego Okręgu Przemysłowego. 
W pobliskim Bałtowie działa też jeden z największych w Pol-
sce parków dinozaurów – Jura Park, którego urządzenia 
i ekspozycja pozwalają łączyć zabawę z poznawaniem za-
mierzchłych epok geologicznych.

Opatów (212 km)
Jedno z centrów kulturalnych i gospodarczych regionu świę-
tokrzyskiego ze świetnymi zabytkami. Tutejszy kościół kole-
giacki św. Marcina z XII w. należy do najcenniejszych obiek-
tów architektury romańskiej w Polsce. Przez dawne piwni-
ce kupieckie prowadzi podziemna trasa turystyczna długo-
ści 400 m. W mieście działa też interesujące Muzeum Geo-
dezji i Kartografii.

* Sandomierz (242 km)
Jedno z najpiękniejszych starych polskich miast, atrakcyjnie 
usytuowane na wysokim brzegu Sanu nieopodal ujścia rzeki 
do Wisły. Nazywane polskim Rzymem, bo podobnie jak sto-
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Kolegiata św. Marcina w Opatowie Sandomierz – ratusz Rzeszów – rynek Tarnobrzeg – zamek w Dzikowie

Ruiny zamku w Iłży
Świętokrzyskie krzemionki
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Linie seoznowe Linie całoroczne Linia międzynarodowa

MAPA POŁĄCZEŃ 
KOMUNIKACJI DALEKOBIEŻNEJ

Sandomierz

Rzeszów
Tarnów
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koniec XIV w., gdy wszedł w skład dóbr biskupów prze-
myskich. W pobliskich wsiach – Domaradzu, Golcowej 
i Bliznem – zachowały się piękne kościoły drewniane o XV-
-wiecznych zrębach. W także niezbyt odległej Starej Wsi 
znajduje się jedno z najważniejszych sanktuariów maryj-
nych Podkarpacia.

* Sanok (407 km)
Gród nad Sanem o wielowiekowej historii, z zamkiem z cza-
sów kazimierzowskich – niegdyś jednej z największych pol-
skich warowni. Na zamku znajduje się dziś Muzeum Ikon 
z bogatym zbiorem obrazów malowanych na desce. Miasto 
szczyci się też kolekcją obrazów Beksińskiego. A na jego pe-
ryferiach rozsiadło się największe w Polsce muzeum etnogra-
ficzne na wolnym powietrzu – Muzeum Budownictwa Lu-
dowego (MBL).

Zagórz (413 km)
Peryferyjna dzielnica Sanoka z ruinami kościoła i klasztoru 
Karmelitów Bosych, usytuowanych malowniczo na wysokim 
wzgórzu u ujścia Osławy do Sanu. Dla tych, którzy wybiera-
ją się w głąb Bieszczadów, Zagórz jest podobnie jak Lesko 
i Ustrzyki Dolne ważnym węzłem lokalnej komunikacji.

Lesko (421 km)
Zwane kiedyś z ruska Liskiem (od ukraińskiego określenia 
brzozy) było miastem wielu kultur, języków i religii. Pamiąt-
kami z tamtych lat są: jeden z najlepiej zachowanych i naj-
starszych cmentarzy żydowskich w Polsce oraz odrestauro-
wana pieczołowicie synagoga. W Lesku jest także zamek, 
którego fragmenty przebudowano w XIX w. według projek-
tu poety Wincentego Pola.

Uherce Mineralne (427 km)
Wieś zamieszkana kiedyś przez osadników z Węgier (Uhor-
ska). W II połowie XIX w. poszukiwano tu ropy i eksploato-
wano odwierty. Pod koniec minionego stulecia na teren roz-

lewisk miejscowego potoku sprowadzono bobry. Zadomo-
wiły się, a ich populacja znacznie się rozrosła. W połowie lat 
90. XX w. utworzono rezerwat faunistyczny „Bobry w Uher-
cach”, w którym można podglądać życie tych ciekawych 
zwierząt.

* Ustrzyki Dolne (445 km)
Są najdalej wysuniętym na południowy wschód ośrodkiem 
miejskim w Polsce, a także ważnym węzłem bieszczadzkiej 
komunikacji (stąd ruszają autobusy do miejscowości roz-
siadłych u podnóży połonin oraz nad Jeziorem Solińskim) 
oraz ośrodkiem sportów zimowych i letniego wypoczynku. 
W ostatnich latach to mekka miłośników psich zaprzęgów. 
Działa tu ciekawe Muzeum Młynarstwa i Wsi. A w pobliskim 
Jasieniu znajduje się Sanktuarium Matki Boskiej Bieszczadz-
kiej. Ciekawostką natury geograficznej jest fakt, że głów-
na tutejsza rzeka Strwiąż należy do zlewiska Morza Czar-
nego. Jej źródła znajdują się na stokach Kamiennej Laworty  
(769 m n.p.m.), której masyw góruje nad miasteczkiem od 
północnego zachodu.

Lesko – ratusz Wyścigi psich zaprzęgów w Ustrzykach Dolnych

86 n a  t r a s i e  z  P o l o n u s e m

Sanok – rynek






