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Kiedy liÊcie zaczynajà spadaç z drzew,
a dni stajà si´ coraz krótsze, wi´kszoÊç
z nas ucieka myÊlami do najpi´kniejszych
podró˝y swego ˝ycia. Do goràcych pla˝
oblanych turkusowà wodà, egzotycznych
krajobrazów i ludzi napotkanych na traperskich szlakach. Inni planujà nowe
eskapady. Zbi˝ajàca si´ zima to dobra pora na wyjazd na Dominikan´, nazywanà
klejnotem Karaibów, lub rozrzucone
na Pacyfiku wyspy: Tahiti, Bora Bora,
Raiatea, Moorea. A mo˝e do Honkongu
– miasta, którego atrakcjami mo˝na by
obdzieliç niejedno paƒstwo?
Sà te˝ i tacy wÊród nas, których egzotyka
nie jest w stanie odciàgnàç od zimowego
urlopu na stoku. PrzyjemnoÊci, jakà czerpià z jazdy na nartach lub snowboardzie,
nie zastàpià ani karaibskie taƒce, ani nurkowanie na rafie koralowej. Wszystkich
uzale˝nionym od sportów zimowych zapraszamy w góry. Alpy, Dolomity, Pirin
i Beskidy czekajà.

When leaves start to fall from trees and
days get shorter, most of us reminisce
about the trip of our life. We think of the
hot beaches surrounded with turquoise
coloured water, exotic landscapes and
people we met along our trapper’s routes.
Others are planning new trips. The coming
winter is a good time to go to the
Dominican Republic, called the Caribbean
jewel, or the islands scattered around the
Pacific: Tahiti, Bora Bora, Raiatea and
Moorea. Or maybe to Hong Kong, a city
with attractions enough for more than one
country.
But there are such people for whom exotic
places are no match for winter holidays on
the slopes. Neither Caribbean dances nor
coral reef diving will replace for them the
pleasure of snow skiing or snowboarding.
All those addicted to winter sports are
invited to the Alps, Dolomites, Pyrenees
and Beskidy. They await you.

Urszula Gabryelska
redaktor naczelna
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Agnieszka Andrzejewska

A VIEW OF PARADISE

Zdj´cia: R.Kraker, Linda Meyer – fotolia.com
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Jest takie miejsce na ziemi, gdzie pla˝e
sà pi´kniejsze ni˝ na pocztówkach,
owoce najsłodsze i najbardziej soczyste,
a ludzie zawsze uÊmiechni´ci.
To Dominikana: paƒstwo
na wyspie Haiti, klejnot
na Morzu Karaibskim.

There is such a place on earth where
beaches are more beautiful than on
postcards, where fruit is the sweetest
and most juicy, and where people are
always smiling. That is the Dominican
Republic: a country on the Haitian
island, a treasure of the Caribbean Sea.

W tutejszej telewizji nie ma prognozy pogody. Po co, skoro
wszystkie dni sà pogodne, a wysoka temperatura gwarantowana? W lecie si´ga 30 st. C, zimà nie spada poni˝ej 20. Powietrze jest nie tylko goràce, ale i bardzo wilgotne. Od czàstek
pary wodnej a˝ g´ste, wydaje si´ wr´cz, ˝e mo˝na go dotykaç.
Upał i tropikalna wilgoç to były pierwsze moje wra˝enia, gdy
wylàdowałam na lotnisku w stolicy kraju Santo Domingo. Ale
po powrocie w pami´ci zostały przede wszystkim pogoda ducha mieszkaƒców i obrazy bajkowych pla˝.

The local television does not give weather forecasts. It’s
unnecessary as the weather is always good, and high
temperatures are guaranteed. In summer it is 30 oC and in
winter it never drops below 20 oC. The air is not only hot but
also humid. Heat and tropical humidity were my first
impressions when I landed at the Santo Domingo capital
airport. But upon my return what has stayed in my memory
is the cheerfulness of the locals and the picturesque
beaches.

BOSKIE PLA˚E >> Imponujàce palmy kokosowe, mi´kki złoty piasek, woda morska we wszystkich odcieniach turkusu. Jej temperatura nawet w najchłodniejszych miesiàcach
zimowych przekracza 20 st. C. Pływanie, nurkowanie, podglàdanie barwnego podwodnego ˝ycia to rozkosze gwarantowane przez tutejsze kurorty. Wszystkie sà warte odwiedzenia,
zwłaszcza te w miejscowoÊciach Punta Cana, Bavaro
na wschodzie lub Puerto Plata na północy.
Karaiby sà rajem dla miłoÊników windsur fingu. Na archipelagu nie ma lepszego miejsca, by go uprawiaç, ni˝ miejscowoÊç
Cabarete (koło Puerta Plata). Jest tam olbrzymia baza sprz´towa, gwarantowany wiatr, fale i… niekoƒczàca si´ nocna zabawa w restauracjach nadmorskich. Dodatkowà atrakcjà
Cabarete y Puerta Plata jest Ocean Word: wspaniałe akwarium i park wodny, gdzie mo˝na popływaç z delfinami, zobaczyç foki.

DIVINE BEACHES >> Impressive coconut palms, soft
golden sand and the sea water in every shade of turquoise.
Its temperature in the coolest winter months is above 20oC.
Swimming, diving, observing the colourful underwater life
are delights guaranteed by the resorts here. All are worth
visiting, especially Punta Cana, Bavaro to the east and Plata
in the north. The Caribbean islands are a windsurfers’
paradise. Cabarete (near Puerta Plata) on the archipelago is
the best place for windsurfing. There is a great selection of
equipment, guaranteed wind, waves and … never-ending
nightlife in restaurants by the shore. The Ocean World on
Carabete y Puerta Plata has a terrific aquarium and water
park where you can swim with the dolphins and look at seals.
One of the most beautiful places on the island is the Samana
peninsula: charming palm groves, silky sand, malachite and
deep blue ocean. No wonder the French liked it. They are
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Serdecznie zapraszamy do ,,Vanilla Hotel”, po∏o˝onego w samym
sercu Lublina, w XVII-wiecznej kamiennicy na lubelskim deptaku.
BliskoÊç Starówki sprawia, ˝e Vanilla Hotel jest idealnym miejscem
zarówno dla goÊci podró˝ujàcych w celach s∏u˝bowych jak i turystycznych. Zapraszamy do skorzystania z 18 pokoi o bardzo ró˝nych,
niezwyk∏ych aran˝acjach. Pokoi komfortowych, klimatyzowanych
z dost´pem do internetu. Obs∏uga naszego hotelu zadba o Paƒstwa
i sprawi, ˝e pobyt u nas b´dzie przyjemnoÊcià.
Odwiedzajàcych nasz hotel zapraszamy równie˝ do istniejàcej
od lat ,,Vanilla Cafe” – najlepszej kawiarni w Lublinie, w której
serwowane desery i kawa oraz niepowtarzalny klimat pozostajà
na długo w pami´ci naszych goÊci
Dla pragnàcych zorganizowaç kameralne spotkania przygotowaliÊmy ,,Vanilla Club”, gdzie w niebanalnie urzàdzonych wn´trzach
mo˝ecie Paƒstwo mi∏o sp´dziç czas.
Mamy nadziej´, ˝e odnajdziecie si´ Paƒstwo w naszych wn´trzach,
a my stworzymy atmosfer´, w której nie zauwa˝ycie jak szybko
mija czas.

1-15 okladka, wstep, kalendariun, reka:Swiat

8:19 PM

Page 6

at hand's reach

w zasi´gu r´ki

Paweł Zajàc

FOR HEALTH AND VITALITY

Zimowy urlop w Âwi´tokrzyskiem zapowiada si´ ciekawie.
Rano – szaleƒstwo na stokach najstarszych gór w Polsce,
przerwa na posiłek w jednym z malowniczo poło˝onych
gospodarstw agroturystycznych serwujàcych lokalne
potrawy. Wieczorem zaÊ rewitalizujàce zabiegi spa i wellness
w uzdrowiskach Busko-Zdrój i Solec-Zdrój. Na koniec
dnia – lekka kolacja z nalewkà z sosny w roli głównej.

TELEGRAF ZE SZWAJCARII
Na narciarzy i snowboardzistów czeka siedem oÊrodków dysponujàcych kilkunastoma wyciàgami. Wszystkie stacje, poza Bałtowem, sà poło˝one bardzo blisko Kielc, co czyni je dogodnymi miejscami na weekendowy
wypad. Na łagodnych w wi´kszoÊci stokach swoje umiej´tnoÊci doskonalà
poczàtkujàcy narciarze. Nie brak te˝ miejsc dla bardziej zaawansowanych
amatorów tego sportu. Najbardziej stromy stok znajduje na zboczu góry Telegraf w Kielcach, nie mniej emocjonujàco jest na Stadionie na stoku
PierÊcienicy. Najwi´kszy oÊrodek narciarski w Âwi´tokrzyskiem znajduje si´
w Niestachowie. Dysponuje czterema wyciàgami i piàtym do zjazdów na d´tce, czyli snowtubingu. Łagodne trasy, przedszkole narciarskie i zabawa
na snowtubingu sprawiajà, ˝e jest to Êwietne miejsce dla rodzin z dzieçmi.
Blisko Kielc poło˝one sà te˝ oÊrodki: Tumlin Sport-Ski dysponujàcy dwoma trasami zjazdowymi – dla poczàtkujàcych i saneczkarzy oraz dla bardziej zaawansowanych, Sabat Krajno u stóp Łysicy z kilometrowà trasà i stacja Baba
Jaga w Bodzentynie z trasà zjazdowà dla Êredniozaawansowanych.
Du˝à renomà cieszy si´ stacja, zwana Szwajcarià, w Bałtowie znanym z parku dinozaurów. Narciarze i snowboardziÊci majà do dyspozycji dwa równoległe wyciàgi orczykowe. Któ˝ nie chciałby szusowaç w „polskich Alpach”
z prehistorycznymi gadami u boku?

TELEGRAF FROM SZWAJCARIA

Zdj´cia: R. Track – Fotolia.com, UM Woj. Âwietokrzyskiego
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Winter holiday in the Âwi´tokrzyskie
region sounds interesting. In the morning
- fun on the slopes of the oldest Polish
mountains, then a lunch break in one
of picturesquely located agritourism
households serving local dishes. And in
the evening revitalizing spa and wellness
treatments in the resorts of Busko-Zdrój
and Solec-Zdrój. At the end
of theday – light dinner with a pine
tincture as its major part.

Eight sport centers with more than ten ski lifts wait for skiers and
snowboarders. All the stations, except for Bałtów, are located very near
Kielce, which makes them convenient places for a weekend trip. On mostly
gentle slopes beginning skiers can improve their skills. There are also plenty
of places for more advanced enthusiasts of this sport. The steepest slope
belongs to the Telegraf mountain in Kielce and in Stadion on the slope of
PierÊcienica provides as much excitement. The biggest ski center of the
Âwi´tokrzyskie region is in Niestachów. It offers four ski lifts and the fifth one
for snowtubing. Easy runs, skiing kindergarten and fun with snowtubing
make this place a perfect spot for families with children.
Near Kielce there are also the centers: Tumlin Sport-ski, with ski runs– one for
beginners and lugers, and one for the more experienced, Sabat Krajno at the
foot of Łysica with a 1 km route and the Baba Jaga station in Bodzentyn with
a ski run for the intermediate.
A very famous station is in Szwajcaria in Bałtów, known for its dinosaur park.
Skiers and snowboarders can use two parallel T-bar lifts. Who would not like
to ski in the "Polish Alps" with prehistoric reptiles by their side?
www.narty-swietokrzyskie.pl

7

1-15 okladka, wstep, kalendariun, reka:Swiat

8:19 PM

Page 8

at hand's reach

w zasi´gu r´ki

èRÓDŁO DOBREGO SAMOPOCZUCIA
Nie trzeba jechaç do Hiszpanii, Egiptu lub Grecji, by cieszyç si´
słoƒcem i dobrym samopoczuciem. Wystarczy odwiedziç miasto
ze słoƒcem w herbie, czyli Busko-Zdrój (na zdj´ciu powy˝ej). Jego walory uzdrowiskowe sà znane od poczàtków XIX w. W kilkunastu obiektach sanatoryjnych i szpitalnych leczy si´ schorzenia
ortopedyczne, reumatologiczne, dermatologiczne oraz neurologiczne przy u˝yciu wód siarczkowych i solanek jodkowo-bromkowych. A pi´kny park zdrojowy zach´ca do spacerów i wypoczynku
na Êwie˝ym powietrzu. 20 km od Buska le˝y niewielki Solec-Zdrój
obfitujàcy w najsilniejszà wodà leczniczà w Polsce. Miejscowa solanka pomaga na schorzenia reumatoidalne, dermatologiczne
i kardiologiczne. Zabytkowe sanatoria i park zdrojowy zapewniajà całkowity spokój.
Oba uzdrowiska kuszà bogatà ofertà spa i wellness. Po specjalistycznych zabiegach upi´kszajàcych, hydromasa˝ach, pobycie
w saunie i grocie solnej odzyskamy zdrowie, witalnoÊç i urod´.

THE SOURCE OF WELL-BEING
We do not have to go to Spain, Egypt or Greece to enjoy the sun
and feel well. It is enough to visit the city with the sun in its coat
of arms, i.e. Busko-Zdrój (in the photo above). Its spa qualities
have been known since the beginning of the 19th century In more
than ten sanatoria and hospitals, orthopedic, rheu-matologic,
dermatologic and neurological diseases are treated with the use
of sulfide waters and iodine and bromide brines. And its beautiful
resort park encourages one to walk and rest in the open. 20 km
from Busko there lies the Solec-Zdrój rich in the most powerful
healing waters in Poland. The local brine helps to treat
rheumatoid, dermatologic and cardiologic diseases. Historic
sanatoria and the resort park provide total peace.
Both resorts tempt with a rich offer of spa and wellness
treatments. After specialist baths and cosmetic treatments, hydromassages, sauna and salt cave sessions, we will regain our
health, vitality and beauty.
www.uzdrowisko-busko-zdroj.com.pl
www.uzdrowiskosolec.pl

Zdj´cia: © SPAHN – fotolia.com, UM. Busko-Zdrój
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WYPOCZYWAJ ZE SMAKIEM
W Âwi´tokrzyskiem jest ok. 350 gospodarstw agroturystycznych oferujàcych wypoczynek na łonie natury, w ciszy
i spokoju lub aktywne sp´dzanie czasu podczas jazdy konnej, na rowerze, w´dkowania. Wi´kszoÊç z nich serwuje
goÊciom potrawy, które sà kwintesencjà smaków regionu.
W kuchni Êwi´tokrzyskiej spotykajà si´ tradycje polskie
i ˝ydowskie.
Ka˝dy robi si´ głodny, gdy na stole pojawiajà si´ takie specjały, jak pasztet z Kurozw´k, zupa z pokrzyw, zalewajka,
rakowskie dzionie (pieczona kiszka) i korczyƒska fasola.
Trudno si´ te˝ oprzeç g´sinie i kasiokom, czyli gołàbkom
z kaszà, grzybami i ziemniakami. CiekawoÊç z˝era na samà myÊl, co kryje spyrok (pieczeƒ z boczku), pasternocek
(pasztet wegetariaƒski z pasternaku) i kugiel (placek ziemniaczany z ˝eberkami), włochatki z ziemniaków. Nie mo˝na byłoby tych pysznoÊci zjeÊç, gdyby nie nalewka z sosny
na trawienie...

HAVE A TASTY REST

Zdj´cia: Oleksandr Umanskyi - Fotolia.com
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In the Âwi´tokrzyskie region there are about 350 agritourism households offering rest close to nature and peace
and quiet or actively while horse riding, cycling or fishing.
Most of them serve their guests with dishes which are the
quintessence of regional tastes. The cuisine of the Âwi´tokrzyskie region combines Polish and Jewish traditions.
Everyone becomes hungry when on the table there are
such delicacies as: pâté from Kurozw´ki, nettle soup, zalewajka, rakowskie dzionie (baked kaszanka) and korczyƒskie beans. It is also hard to resist goose meat and kasioki,
i.e. cabbage rolls with groats, mushrooms and potatoes.
We are eaten up by curiosity just to think what is inside
spyrok (bacon roast), pasternocek (vegetarian pâté made
of parsnip), kugiel (potato pie with meat ribs) and włochatki (hairy potatoes). We would not be able to eat all
these delicacies if... for pine tincture, which helps with digestion.
www.agroturystyka-swietokrzyskie.pl
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IN HOUSE OF THE LORD
Lhasa, godz. 6 rano. Choç to pełnia lata, o tej porze jest jeszcze zupełnie ciemno, gdy˝ powinna byç 4. Ale poniewa˝ cała
ChRL ma byç zjednoczonà macierzà, wi´c i strefa czasowa jest
jedna. Tybet został w 1950 r. najechany zbrojnie przez komunistyczne Chiny, stajàc si´ jednà z gwiazdek na fladze chiƒskiej.
Od tamtej pory trwa systematyczne niszczenie kultury i narodu oraz wszystkiego, co tybetaƒskie, aby uczyniç Tybetaƒczyków Chiƒczykami i faktycznie przekształciç kraj w spójnà cz´Êç
wielkiej ojczyzny.
Na Barkhorze – drodze okrà˝ajàcej D˝okhang, najÊwi´tsze
sanktuarium Tybetu – powoli pojawiajà si´ pielgrzymi. W D˝okhangu znajduje si´ posàg Buddy – nazywany po tybetaƒsku
D˝oło Rinpocze, czyli Drogocenny Pan. Według legendy przybył tu wraz z nepalskà ˝onà tybetaƒskiego króla w VII w.
Od tamtego czasu Êwiàtynia stała si´ religijnym centrum Tybetu, Êciàgajàc pielgrzymów z bliska i daleka.
D˝okhang, czyli Dom Pana, to właÊnie oryginalna Lhasa, czyli
Ziemia Bóstwa. Niektórzy pielgrzymi dokonujà prostracji
przed wejÊciem do kompleksu, składajàc dłonie w geÊcie pozdrowienia na czubku głowy, na czole, ustach i gardle, by nast´pnie oddaç pokłon w kierunku sanktuarium, kładàc si´
na chodniku twarzà do ziemi z daleko przed siebie wyciàgni´tymi ramionami. Pozostali ruszajà w procesji zgodnie z ruchem
wskazówek zegara wokół Êwiàtyni, jeszcze inni ustawiajà si´
w kolejce, by wejÊç do Êrodka. Pod prowizorycznymi namiotami wokół D˝okhangu Êpià uzbrojeni chiƒscy ˝ołnierze. Wyglàdajà na 15-, najwy˝ej 18-letnich chłopców. Budzà si´ przed
godz. 7, gdy Barkhor wypełnia si´ ju˝ dziesiàtkami pielgrzymów i handlarzy. Powoli, Êlamazarnie, z karabinami w r´kach,
rozpoczynajà procesj´ w kierunku przeciwnym do rosnàcej fali pielgrzymów. Pilnujà, by religijna dewocja nie przerodziła si´
przypadkiem w niepodległoÊciowà demonstracj´ lub wiec poparcia dla Dalajlamy. To obraz dnia codziennego w Tybecie,
dost´pny oczom przeci´tnego turysty.

Z BLOGA / BLOG
W domu Pana / In House of the Lord . . . . . . .12
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Lhasa, 6 am. Though it is the middle of summer, it is still completely
dark. Actually, it should be 4 am. But because the whole PRC is to
be a united motherland, also the time zone is one.
Tibet was invaded by the armies of communist China in 1950,
becoming one of the stars on the Chinese flag. Since then
systematic destruction of the culture, nation and everything Tibetan
has been going on. The aim is to make the Tibetans Chinese and
turn the country into a cohesive part of the great motherland.
In Barkhor – the road surrounding Jokhang, Tibet's holiest
sanctuary – pilgrims slowly appear. It is Jokhang, which houses the
statue of the Buddha – called in Tibetan "Jowo Rinpoche," i.e
"Precious Lord," which, according to the legend, arrived here along
with the Nepalese wife of the Tibetan king in the 7th century. Since
then the temple has become Tibet's religious heart, attracting
pilgrims from near and far. Jokhang or "the House of the Lord" is
the original Lhasa – "the Place of the God." Some pilgrims do
prostrations in front of the main entrance, putting together their
palms as a greeting on their heads, then foreheads, lips and throats,
bowing down towards the sanctuary with their whole bodies, face
down and arms stretched far ahead. Others circumambulate the
compound clockwise, still others wait in a queue to get inside. Under
makeshift tents around Jokhang there sleep armed Chinese
soldiers. They are boys no older than 15 or 18. They wake up before
7, when Barkhor is already filled with dozens of pilgrims and
salesmen. Slowly and clumsily, with guns in their hands, they start
their own procession against the flow of the growing waves of
pilgrims. They make sure that the religious devotion does not turn
into a rally of support for the Dalai Lama. This is what an average
tourist can see of everyday life in Tibet.
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Festiwal „Sputnik nad Polskà“,
Warszawa
Podczas dziesi´ciu dni b´dzie mo˝na
si´ rozsmakowaç w kulturze rosyjskiej.

Festival "Sputnik over Poland"
During ten days we can enjoy
Russian culture.
www.sputnikfestiwal.pl

Dzieƒ Guya Fawkesa, Wielka Brytania
Pokazy sztucznych ogni i wiele innych
imprez! Rocznica wykrycia spisku
na Jakuba I najhuczniej
jest Êwi´towana w Bridgwater.
Guy Fawkes' Day, Great Britain
Displays of fireworks and many other
events! The anniversary of detecting
a plot against James I is celebrated
most ostentatiously in Bridgewater.
www.bridgwatercarnival.org.uk

5

5

14

18

Zaduszki ˝eglarskie, Mikołajki
W koÊciele Matki Boskiej Ró˝aƒcowej
odb´dzie si´ msza Êw. w intencji
wszystkich, których zabrała woda.
Sailors' All Souls' Day, Mikołajki
In the Church of Madonna of the Rosary
there will be a holy mass on behalf
of all those who have drowned.
www.klobuk.warmiaimazury.x12.pl

Âwi´to WolnoÊci,
warszawska Praga
Dla wszystkich, którzy cieszà si´
z wolnoÊci: parada, zabawa
w klubach, koncert zespołu TILT,
wystawy, spektakle itp.
Festival of Freedom, Praga in Warsaw
For all those who enjoy freedom:
parade, parties in clubs, the concert of
TILT, exhibitions, shows, etc.

Festiwal salsy, Warszawa
Ju˝ po raz szósty b´dzie mo˝na si´
oddaç szaleƒstwu w rytmach salsy.
Ka˝dy mo˝e wziàç udział!
Salsa festival, Warsaw
For the sixth time now we can go into
frenzy in the rhythm of salsa.
Anyone can participate!
www.salsafestival.pl

6

11

12

20

21

28–30

Festiwal „Explorers”, Łódê
T´ niesamowità lekcj´ geografii
poprowadzà: Êwiatowe gwiazdy
eksploracji, sportu, i alpinizmu.
Explorers Festival, Łódê
This amazing geography lesson
will be taught by the world stars
of exploration and, also extreme, sport.
www.festiwalgor.pl

Âwi´to wina
Młode, cierpkie wino – Beaujolais
nouveau – b´dzie si´ lało strumieniami.
Koniecznie trzeba spróbowaç!
Festival of wine
New, pungent wine – Beaujolais
nouveau – will be in excess.
A must to try!

Jarmark Êwiàteczny, Kopenhaga
Stragany z upominkami, jazda na
ły˝wach na jeziorku, a w namiocie
wioska Nissekobing
z setkami mechanicznych skrzatów – w
Tivoli trwajà przygotowania do Êwiàt.
Holiday fair, Copenhagen
Tivoli Gardens will be filled with stalls
offering gifts, hundreds of mechanical
dwarves. This is the beginning
of Christmas preparation.
www.tivoli.dk

Dzieƒ ˚yczliwoÊci i Pozdrowieƒ,
cały Êwiat
Wystarczy uÊmiech i kilka miłych słów,
by wszystkim ˝yło si´ lepiej.
Kindness and Greetings Day,
all the world
A smile and a few nice words
is enough to make our lives better.
www.worldhelloday.org

Plus Camerimage, Bydgoszcz
Najlepsi na Êwiecie autorzy zdj´ç
filmowych zostanà nagrodzeni ˚abami...
Plus Camerimage, Bydgoszcz
The world's best camera operators
will be awarded with Frogs...
www.pluscamerimage.pl

fot.: archPLUS-cameraimage Festiwal, Salsa Festival JASNA, J.Rudnik, xdf -Foolia.com, Expolers Festival, Sputnik Festival
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Agnieszka Andrzejewska

Jest takie miejsce na ziemi, gdzie pla˝e
sà pi´kniejsze ni˝ na pocztówkach,
owoce najsłodsze i najbardziej soczyste,
a ludzie zawsze uÊmiechni´ci.
To Dominikana: paƒstwo
na wyspie Haiti, klejnot
na Morzu Karaibskim.

There is such a place on earth where
beaches are more beautiful than on
postcards, where fruit is the sweetest
and most juicy, and where people are
always smiling. That is the Dominican
Republic: a country on the Haitian
island, a treasure of the Caribbean Sea.

W tutejszej telewizji nie ma prognozy pogody. Po co, skoro
wszystkie dni sà pogodne, a wysoka temperatura gwarantowana? W lecie si´ga 30 st. C, zimà nie spada poni˝ej 20. Powietrze jest nie tylko goràce, ale i bardzo wilgotne. Od czàstek
pary wodnej a˝ g´ste, wydaje si´ wr´cz, ˝e mo˝na go dotykaç.
Upał i tropikalna wilgoç to były pierwsze moje wra˝enia, gdy
wylàdowałam na lotnisku w stolicy kraju Santo Domingo. Ale
po powrocie w pami´ci zostały przede wszystkim pogoda ducha mieszkaƒców i obrazy bajkowych pla˝.

The local television does not give weather forecasts. It’s
unnecessary as the weather is always good, and high
temperatures are guaranteed. In summer it is 30 oC and in
winter it never drops below 20 oC. The air is not only hot but
also humid. Heat and tropical humidity were my first
impressions when I landed at the Santo Domingo capital
airport. But upon my return what has stayed in my memory
is the cheerfulness of the locals and the picturesque
beaches.

BOSKIE PLA˚E >> Imponujàce palmy kokosowe, mi´k- DIVINE BEACHES >> Impressive coconut palms, soft
ki złoty piasek, woda morska we wszystkich odcieniach turkusu. Jej temperatura nawet w najchłodniejszych miesiàcach
zimowych przekracza 20 st. C. Pływanie, nurkowanie, podglàdanie barwnego podwodnego ˝ycia to rozkosze gwarantowane przez tutejsze kurorty. Wszystkie sà warte odwiedzenia,
zwłaszcza te w miejscowoÊciach Punta Cana, Bavaro
na wschodzie lub Puerto Plata na północy.
Karaiby sà rajem dla miłoÊników windsur fingu. Na archipelagu nie ma lepszego miejsca, by go uprawiaç, ni˝ miejscowoÊç
Cabarete (koło Puerta Plata). Jest tam olbrzymia baza sprz´towa, gwarantowany wiatr, fale i… niekoƒczàca si´ nocna zabawa w nadmorskich restauracjach. Dodatkowà atrakcjà
Cabarete y Puerta Plata jest Ocean Word: wspaniałe akwarium i park wodny, gdzie mo˝na popływaç z delfinami,
podziwiaç foki.

Zdj´cia: R.Kraker, Linda Meyer – fotolia.com

A VIEW OF PARADISE

Zdj´cia: arch. Papaya Maya
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golden sand and the sea water in every shade of turquoise.
Its temperature in the coolest winter months is above 20oC.
Swimming, diving, observing the colourful underwater life
are delights guaranteed by the resorts here. All are worth
visiting, especially Punta Cana, Bavaro to the east and Plata
in the north. The Caribbean islands are a windsurfers’
paradise. Cabarete (near Puerta Plata) on the archipelago is
the best place for windsurfing. There is a great selection of
equipment, guaranteed wind, waves and … never-ending
nightlife in restaurants by the shore. The Ocean World on
Carabete y Puerta Plata has a terrific aquarium and water
park where you can swim with the dolphins and look at seals.
One of the most beautiful places on the island is the Samana
peninsula: charming palm groves, silky sand, malachite and
deep blue ocean. No wonder the French liked it. They are
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Everyone has a smile. The locals are known for their
cheerfulness. Good mood is in their blood. It has nothing
to do with how well off they are. Both the rich and the
poor are friendly here. And they are also very kind. I
could not help thinking that from the genetic mixture left
by the Indians, the black slaves and white people, the
Dominicans inherited only the best features. The
inhabitants of the Dominicans are also very musical, they
love to dance. Even when shopping they swing in the
rhythm of merengue or bachata music coming from the
loud speakers. It is little wonder, as their country is a
cradle of rhythms, thanks to which we have such
Bursztyn z Morza Karaibskiego /Amber from the Caribbean Sea musicians as Juan Luis Guerra and Frank Reyes. Latin
music concerts at the Olympic Stadium in Santo
i jego krewnego, który zarzàdzał miastem. Ulokowały si´ tu re- Domingo are a great attraction. A crowd of 60,000
stauracje, kawiarenki, sklepy z pamiàtkami. Centralny plac jest people sing and dance together with the performers.
miejscem spotkaƒ tubylców, którzy umawiajà si´ tutaj, by… Nobody misses a beat. It is a real musical element.
pograç w domino. Wszyscy uÊmiechni´ci. Mieszkaƒcy wyspy
znani sà z pogody ducha. Dobry nastrój majà w krwi. Nie ma DELIGHTS OF THE PALATE>> the Dominican islands
to nic wspólnego ze stopniem zamo˝noÊci. I bogaci, i biedni sà can’t only be admired, they also have to be tasted. Exotic fruits
˝yczliwi i radoÊni. A przy tym bardzo urodziwi! Gdy na nich pa- are stacked up on stalls spread along local streets: pineapple,
trzyłam, nie mogłam si´ oprzeç wra˝eniu, ˝e z genetycznej mie- papaya, various varieties of banana and mango. Fresh, ripe,
szanki, którà pozostawili Indianie, biali i czarnoskórzy niewol- juicy and exceptionally sweet. Juice runs down one’s face, and
nicy, Dominikaƒczycy odziedziczyli to, co najlepsze.
drips off the fingers. There is nothing more delicious.

Dominikaƒczycy uwielbiajà taƒczyç w rytm muzyki merengue lub bachata / The Dominicans love to dance to the rhythm of merengue or bachata music

RADOÂå ˚YCIA I TANIEC >> Ci, którym upał
niestraszny, koniecznie powinni wybraç si´ na wycieczk´ tropem odkrywców Nowego Âwiata. Nale˝y jà rozpoczàç od dzielnicy Zona Colonial w stolicy kraju Santo Domingo. Miasto
zało˝one w 1496 r. uwa˝a si´ za najstarszà osad´ Europejczyków na obszarze obu Ameryk. Uliczki: Isabel la Catolica, Las
Damas lub Pla˝a España pami´tajà czasy Krzysztofa Kolumba

owners here of most of the little hotels, restaurants and shops.
In the French taverns one can try both the Caribbean and
French cuisine. I spent Xmas here together with my family.
There was no carp for Xmas Eve, but in stead crayfish and
pate with fancy sauces. And instead of going to midnight mass
we went for a swim in the sea. At this time of the year it is still
quiet here. Tourists come to the peninsula in mid January,
when the whales start to mate (until mid-March). Tourist
agencies organize special boat trips, when it is possible to
watch humpback whales doing acrobatics in the water and
listen to their mating calls. One is overcome by emotion
watching a mother with her baby that is several metres long.

JOY OF LIFE & DANCE>> Those who don’t mind the
heat ought to go on a trip in the footsteps of the explorers of
the New World. It should be started with the Zona Colonial
district in the Santo Domingo capital. Established in
1496, the city is considered to be the oldest European
settlement on both of the Americas. Streets: Isabel la
Catolica, Las Damas and Espana Beach remember the
times of Christopher Columbus and his relative who
governed the city. There are restaurants, cafes and
souvenir shops here. The central square is a meeting
place for the locals, who come here to… play domino.

Zdj´cia: arch. Papaya Maya

Jednym z najpi´kniejszych miejsc na wyspie jest półwysep Samana: urocze gaje palmowe, jedwabisty piasek, malachitowy
i modry ocean. Nie bez powodu upodobali sobie go Francuzi,
którzy sà właÊcicielami wi´kszoÊci kameralnych hotelików, restauracji i sklepów. We francuskich knajpeczkach smakosz mo˝e spróbowaç kuchni karaibskiej i francuskiej. Wraz z rodzinà
sp´dziłam tutaj Êwi´ta Bo˝ego Narodzenia. Na Wigili´ nie było karpia, ale langustynki i pasztety z wymyÊlnymi sosami. A zamiast na pasterk´ poszliÊmy kàpaç si´ w morzu. O tej porze
roku jeszcze jest tutaj cicho i spokojnie. TuryÊci zje˝d˝ajà na półwysep dopiero od połowy stycznia, kiedy zaczynajà si´ gody
wielorybów (trwajà do połowy marca). Firmy turystyczne organizujà specjalne rejsy, podczas których mo˝na z pokładu łodzi
obserwowaç wyskoki humbaków nad wod´ i przysłuchiwaç si´
ich pieÊniom godowym. Oczy moknà ze wzruszenia, kiedy widzi si´ matk´ z kilkumetrowym maluchem.

Zdj´cia: arch. Papaya Maya
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The imported fruit one can by in European shops do not come
near a real mango. I love the sweetness of fresh coconut milk.
Bits of sugar cane are a very popular treat. The rum produced
from it is the most warming holiday souvenir. Beer lovers will
pack a bottle of the local El Presidente brew in their suitcase
and smokers will bring back the Dominican cigars, which are
among the best in the world. According to the locals they’re
better that Cuban products. And there is something unique
for the beautiful sex: jewellery from larimar, a blue
semiprecious stone. It can only be found on this fabulous
island.
Dla windsurferów najlepsza jest Cabarete / Cabarette beach is best for windsurfers

Mieszkaƒcy Dominikany sà te˝ bardzo muzykalni, uwielbiajà
taƒczyç. Nawet gdy robià zakupy, kołyszà si´ w rytm płynàcej
z głoÊników muzyki merengue lub bachata. Nic dziwnego, ich
ojczyzna b´dàca kolebkà tych rytmów wydała przecie˝ takich
muzyków jak Juan Luis Guerra czy Frank Reyes. Ogromnà atrakcjà sà koncerty muzyki latynoskiej na Stadionie Olimpijskim
w Santo Domingo. 60-tysi´czny tłum Êpiewa i taƒczy razem
z wykonawcà. Nikt nie myli ani rytmu, ani słów. To prawdziwy
˝ywioł muzyki.

Pla˝a Bavaro / Bavaro beach

ROZKOSZE PODNIEBIENIA >> Dominikan´ trzeba
nie tylko zobaczyç, ale i posmakowaç. Na straganach rozło˝onych przy ka˝dej lokalnej drodze pi´trzà si´ egzotyczne owoce:
ananasy, papaje, ró˝ne gatunki bananów i mango. Âwie˝e, dojrzałe, soczyste, niezwykle słodkie. Sok spływa po brodzie, kapie z palców. Nie ma nic równie pysznego. Importowane
owoce, które mo˝na kupiç w europejskich sklepach, nie sà nawet namiastkà prawdziwego mango. Ja zachwycam si´ słodyczà Êwie˝ego mleka kokosowego.
Bardzo popularnym smakołykiem sà te˝ kawałki trzciny cukrowej. Produkowany z niej rum to najlepiej rozgrzewajàca pamiàtka z wakacji. MiłoÊnicy piwa do walizki spakujà butelk´
lokalnego wyrobu El Presidente, a palacze – dominikaƒskie cygara, które nale˝à do najlepszych na Êwiecie. Według tubylców
sà lepsze ni˝ wyroby kubaƒskie. Znajdzie si´ te˝ coÊ niepowtarzalnego dla płci pi´knej: oryginalna bi˝uteria z larimaru, bł´kitnego półszlachetnego kamienia, wyst´pujàcego tylko na tej
bajkowej wyspie.

Dojazd: liniami AirFrance (przesiadka w Pary˝u) oraz Iberia lub AirEuropa
Getting there: Air France (transfer in Paris) and Iberia or Air Europa
(przesiadka w Madrycie). Uwaga: niektóre połàczenia Iberià majà
(transfer in Madrid). Caution: Some Iberia flights stop at Puerto Rico
mi´dzylàdowanie na Puerto Rico, gdzie wymagana jest wiza USA.
for which USA visa is required.
Wiza: 10 USD (mo˝na kupiç na lotnisku)
Visa: 10 USD (may be purchased at airport)
J´zyk urz´dowy: hiszpaƒski
Official language: Spanish
Waluta: peso dominikaƒskie; 1 DOP = 0,09 PLN
Currency: Dominican Peso; 1 DOP=0.09 PLN
wwww.papayamaya.pl

Zdj´cia: arch. Papaya Maya
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Wyspa Skye, le˝àca w archipelagu Hebrydów Wewn´trznych,
mo˝e zniech´ciç wielu amatorów przygód. Odwiedzajàcy jà w´drowcy narzekajà na trwajàce tygodniami niekoƒczàce si´ deszcze, które w połàczeniu z porywistym atlantyckim wiatrem
utrudniajà eksploracj´ tego niezwykłego fragmentu làdu.
Deszcz i wiatr nadajà wyspie kuszàcà aur´ niepokoju i tajemniczoÊci. Ka˝dego, komu niestraszne wszechobecne zimno, Wyspa Mgieł, jak cz´sto nazywana jest Skye, wynagrodzi
wspaniałymi krajobrazami i zachodami słoƒca. Wówczas
na moment zatrzymuje si´ czas, a niebo i góry stajà w ogniu.
Globtroterzy poszukujà przygód na czarnych i poszarpanych
zboczach gór Cuillin, w nadziei wypatrzenia Êladów dinozaurów
penetrujà spowite mgłà wàwozy pasma Trotternish, a dla przyjemnoÊci zanurzajà si´ w turkusowych wodach Atlantyku nieopodal Coral Beach. Atrakcje zafundowane przez przyrod´ nie
cieszyłyby tak bardzo, gdybyÊmy byli pozbawieni kontaktu
z mieszkaƒcami Skye; wcià˝ mówiàcymi po gaelicku i dumnymi ze swej historii.

Mariusz Sieradz
BEHIND THE CURTAIN OF MISTS

The Isle of Skye belongs to the Inner Hebrides archipelago and
may discourage many adventure seekers. Visitors complain about
the weeks of non-stop rains, which, together with gusty Atlantic
winds, make the exploration of this amazing piece of land difficult.
Rain and wind give the island the aura of unrest and mystery, which
lure travelers. Anyone who is not afraid of penetrating cold will be
awarded by the Isle of Mists, as Skye is often called, with
wonderful, not to be seen anywhere else, landscapes and sunsets.
At such moments time stands still, and the sky and the mountains
for a few minutes are ablaze.
Globetrotters look for adventures on the black and rugged slopes
of the Cuillin mountains; hoping to discover the traces of dinosaurs,
they penetrate the misty gorges of the Trotternish range, and for
pleasure they dive into the turquoise Atlantic waters near Coral
Beach. The natural attractions would not give so much happiness
if it was not for the contact with the inhabitants of Skye, who still
speak Gaelic and are very proud of their history.

s

Skye – najpi´kniejsza, najbardziej tajemnicza ze szkockich
wysp. Dla wielu w´drowców stanowi namiastk´
ich prywatnego raju. Deszcz i wiatr nieustannie walczà
ze sobà o ka˝dy skrawek tego làdu porzuconego na Oceanie
Atlantyckim. Tu człowiek wcià˝ jest tylko goÊciem.

Fot.: Mariusz Sieradz

22-27

Skye – the most beautiful and mysterious of Scottish
isles. For many globetrotters it is a substitute for their
private paradise. Rain and wind fight with each other
on and on for every piece of this land abandoned
on the Atlantic Ocean, where man is still only a visitor.
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nearby peaks. It is not hard then to mistake doleful wailing of the
wind in the mountain passes for frantic calls of Ludag.

Krajobraz zachodniego wybrze˝a Skye / The west coast of Skye

RozÊwietlony t´czà Glamaig (775 m n.p.m.), w paÊmie Red Cuillin / Glamaig (775 m) lit up with a rainbow in the Red Cuillin range

Kraina ta rozpoÊciera si´ w cieniu ogromnego masywu góry
Blaven budzàcego respekt nawet u najbardziej zaprawionych
górołazów. O Êwicie mgły podnoszà si´ znad zatoki, rozpoczynajàc mozolnà w´drówk´ na szczyty okolicznych wierzchołków.
Nietrudno wówczas pomyliç minorowe zawodzenie wiatru
w górskich przesmykach z szaleƒczym nawoływaniem Ludaga.

ÂLADY PRZESZŁOÂCI >> Wi´kszoÊç turystów rozpo- TRACES FROM THE PAST >> Most tourists begin their

ALPY W MINIATURZE >> Niemal wszystkie szczyty

czyna w´drówk´ od krainy wzgórz Red Cuillin, dominujàcych
nad Êrodkowo-wschodnià cz´Êcià wyspy. W cieniu ich szczytów sà ukryte maleƒkie miejscowoÊci z domkami mieniàcymi
si´ wszystkimi kolorami t´czy. Łagodne wierzchołki zach´cajà
do w´drówki. Jedna z tras trekkingowych doprowadzi nas
do ruin koÊcioła Cill Chriosd i otaczajàcego je cmentarzyska
z osypujàcymi si´ nagrobkami członków klanu MacKinnon,
w swoim czasie jednego z najpot´˝niejszych na wyspie. Z ruin
roztacza si´ wspaniały widok na Beinn na Caillich (732 m n.p.m.),
najwy˝szy szczyt w okolicy.
GdybyÊmy informacje o Skye czerpali tylko z legend i opowieÊci, wówczas penetracj´ wzgórz Red Cuillin uznalibyÊmy za karkołomne przedsi´wzi´cie bez drogi powrotnej. W´drujàc
na południe, w kierunku uroczych miejscowoÊci Torrin i Elgol,
dotrzemy do zagadkowej krainy Strath Suardal. Miejscowi
twierdzà, ˝e o Êwicie nawiedza jà złoÊliwy gnom Ludag. Skaczàc na jednej nodze (drugiej nie ma), Êciga i n´ka napotkanych w´drowców.

na Skye zdajà si´ wyrastaç z dna oceanu (prawie kilometrowà
w´drówk´ na ich szczyt mo˝na porównaç do wspinaczki
z Morskiego Oka na Rysy). Wydajà si´ zagubione w wyÊcigu
o dominacj´ nad okolicà. Szczególnie widoczne jest to w krainie Black Cuillin, zaledwie 12-kilometrowym masywie stanowiàcym esencj´ wszystkiego, co w górach najstraszniejsze.
Budzà trwog´ mrocznymi Êcianami Coir' a' Ghrunnda wyłaniajàcymi si´ zza kł´bów szarej mgły. Przera˝ajà nagłà ciszà i całkowità izolacjà samotni Great Stone Chute. Tworzy jà wàski
korytarz osypujàcych si´ kamieni wielkoÊci ludzkiej głowy, prowadzàcy na Sgurr Alasdair (993 m n.p.m.), najwy˝szy szczyt
Wyspy Mgieł. Niesamowite wra˝enia budzi ogromne jezioro
polodowcowe Loch a' Ghrunnda. Aby zasiàÊç na brzegu jego
atramentowych wód, nale˝y pokonaç labirynty skał dwukrotnie wi´kszych od dorosłego człowieka i wspiàç si´ po niemal
pionowych zboczach oblewanych zimnymi górskimi potokami.
Najbardziej przera˝ajàca jest jednak samotnoÊç tego miejsca,
poprzecinanego kilkoma zaledwie Êcie˝kami. Na pró˝no wypatrywaç na nich podró˝ników, których odstrasza pogoda.
I choç w´drówka w krainie stworzonej w wyobraêni szalonego
artysty bywa niebezpieczna, warto jà odbyç dla niespotykanej
wr´cz feerii barw na zboczach najwy˝szych gór na Skye. Raz
szare, błyszczàce ˝ywym srebrem, innym razem czarne jak smoła, kiedy przetoczy si´ po nich kolejna nawałnica, najcz´Êciej
bladoniebieskie, czekajàce w ciszy na kolejnego odkrywc´.
W sercu gór mo˝na liczyç tylko na siebie – nawet kompas traci orientacj´ w obliczu niesamowitoÊci tego miejsca.

W KRÓLESTWIE GNOMA >> Kraina Strath Suardal
jest jednym z najbardziej niesamowitych i uroczych zakàtków
na Skye. Wystarczy zboczyç z jedynej drogi prowadzàcej w głàb
półwyspu, aby zobaczyç opuszczone domostwa pami´tajàce
czasy brutalnych walk klanów o dominacj´ nad wyspà. Kilka
kilometrów dalej docieramy do celtyckich kamiennych kr´gów
usadowionych obok niezbadanych jaskiƒ wydrà˝onych w wapiennych skałach, prehistorycznych kopców stojàcych na skraju kilkudziesi´ciometrowych klifów.

trip in the land of the Red Cuillin hills dominating above the eastcentral part of the isle. In the shadows of their peaks there are
hidden tiny hamlets with houses glittering with all the colours of
the rainbow. Gentle peaks encourage hiking. One of the trekking
routes will take us to the ruins of the Cill Chriosd church and its
cemetery, with the crumbling tombstones of the MacKinnon family
– one of the mightiest on the isle in their time. From the ruins there
is a beautiful view of Beinn na Caillich (732 m), the highest peak
in the area. If we got the information on Skye only from legends
and tales, we would think about the penetration of the Red Cuillin
hills as a daredevil undertaking with no return. Walking south to
the charming towns of Torrin and Elgol, we will reach the
mysterious land of Strath Suardal. Local people say that at dawn
the place is haunted by the mischievous gnome Ludag. Jumping
on one foot, as he does not have the other one, he chases and
harasses wanderers.

IN THE REALM OF THE GNOME >> The Strath
Suardal land is one of the most amazing and charming parts of
Skye. It is enough to go off the only road leading into the peninsula
to see deserted households which remember the days of brutal
fights of clans for the domination of the isle. A few kilometers
further on we reach the Celtic stone rings located next to
unexplored caves in limestone rocks, prehistoric mounds standing
on the edge of several-dozen-meter-high cliffs. This land stretches
in the shadow of the massive Blaven mountain, which inspires awe
even among the most experienced climbers. At dawn mists rise
up from the bay starting their grueling journey to the tops of the
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MINIATURE ALPS >> Almost all of the peaks on Skye
seem to be rising from the bottom of the ocean (the almost onekilometer trip to the top can be compared to climbing from Morskie
Oko to Rysy). They seem to be lost in their race to dominate over
the area. This is particularly well seen in the land of Black Cuillin
– only a 12-km range embodying everything scariest in the
mountains. They terrify with the dark walls of Coir’ a’ Ghrunda
emerging from the waves of grey mist, with ghastly and sudden
silence and complete isolation of the Great Stone Chute hermitage.
It is a narrow passage of falling stones as, big as human heads,
leading up to Sgurr Alasdair (993 m), the highest peak of the Isle
of Mists. The giant glacial lake Loch a’ Ghrunnda makes an amazing
impression. In order to sit on the bank of its ink-like waters, we have
to go through the labyrinth of rocks twice as high as an adult person,
and climb on almost vertical slopes with cold mountain streams.
What is most terrifying, however, is the solitude of this place,
crossed by a handful of paths. It is futile to look for travelers there.
They are scared away by the weather. And though walking around
the land created in the mind of a mad artist might be dangerous, it
is worth the effort in order to see the incredible magic of colours on
the slopes of the highest mountains on Skye. At times they are grey,
glittering with quicksilver, at times they become pitch-black, after
another storm has raged over them. Most often they are pale-blue,
waiting for another explorer. In the heart of the mountains you can
count only on yourself – even a compass loses its bearings in the
face of the eeriness of the place.
TRACING THE DINOSAURS >> Having visited this
peculiar sanctuary of awe, traveling north is a reward for
perseverance and courage. And this is true, the whole Trotternish
peninsula brings to mind the landscapes of the west of Ireland
rather than the gloomy northern Scotland. Vast meadows climb
up to the peaks of majestic mountains perched in the east. Not as
steep and inaccessible as their southern neighbours, they enthrall
with flat summits, which bring to mind tables prepared for the
Iglica skalna w paÊmie Trotternish / Rocky needle in the Trotternish range
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Cmentarz Cill Chriosd w Strath Suardal Caillich / Celtic stone rings in Strath Suardal

Górski potok w krainie Black Cuillin / Mountain brook in the Black Cuillin land

NA TROPACH DINOZAURÓW >> Po wizycie giants who are wandering across the land. On a warm, sunny day
w owym osobliwym sanktuarium grozy, w´drówka na północ
jest nagrodà za wytrwałoÊç i odwag´. I rzeczywiÊcie, cały półwysep Trotternish kojarzy si´ bardziej z krajobrazem zachodniej
Irlandii ni˝ z pos´pnà, północnà Szkocjà. Rozległe łàki wspinajà si´ a˝ na szczyty majestatycznych gór usadowionych
na wschodzie. Nie tak strome i niedost´pne jak ich południowi
sàsiedzi, urzekajà płaskimi wierzchołkami przypominajàcymi
rozległe stoły przygotowane dla w´drujàcych po krainie olbrzymów. W ciepły, słoneczny dzieƒ z daleka usłyszymy krzyk orłów przednich patrolujàcych tereny łowieckie na szczytach The
Storr, Beinn Edra czy te˝ w skalnym sanktuarium The Quiraing.
Góry tylko z pozoru sà przyjazne w´drowcom. Teren jest podmokły, po zboczach nieustannie spływajà potoki brunatnoczerwonej wody, a jedyna droga cz´sto wiedzie przez Êrodek
zdradzieckich tor fowisk. Nic wi´c dziwnego, ˝e przejÊcie całego pasma stanowi nie lada wyzwanie nawet dla doÊwiadczonego turysty. Jak zwykle jednak niesamowite widoki wynagradzajà wszelkie niedogodnoÊci. Najbardziej zdumiewa wynurzajàca si´ nagle z ciemnej mgły iglica skalna Old Man of
Storr. Choç ma tylko 50 m wysokoÊci człowiek stanàł na jej
szczycie zaledwie 60 lat temu. Don Williams, pierwszy zdobywca, przyznał, ˝e jeszcze nigdy nie wspinał si´ po Êcianie tak
zdradzieckiej, kruchej i w tak niesamowitych warunkach.
Półwysep Trotternish pełen jest opowieÊci o elfach, w´drujàcych po zdradliwych bagnach, wró˝kach, które łatwo spotkaç

we will hear in the distance the cries of golden eagles patrolling the
hunting areas on the peaks of the Storr, Beinn Edra or the rock
sanctuary of the Quiraing. The mountains only pretend to be hikerfriendly. The soil is wet, down the slopes there constantly flow
dark-red water and the only path leads through the middle of
treacherous peat bogs. It is no wonder that crossing the whole
range is a great challenge even for experienced tourists. As usual,
however, magnificent views are a reward for all inconveniences.
The most amazing of all is the rocky needle of the Old Man of Storr
emerging suddenly from the dark mist. Though it is only 50 m
high, the first man stood on its top only 60 years ago. Don
Williams, its first conqueror, admitted that never before had he
climbed such a treacherous and fragile wall in such amazing
circumstances. The Trotternish peninsula is full of stories about
elves wandering around the insidious marshes, about fairies, who
can be easily met near Fairy Glenn – picturesque with, cascades
of waterfalls, miniature quarries. The most interesting legend
concerns the tiny islet of Holm, located less than one hour from the
isle’s capital city, Portree. It was considered to be Tir-nan-h’Oig,
the land of eternal youth, a Celtic equivalent of paradise, where
flowers always bloom, there is no suffering and love lasts forever.

IS THIS THE CARIBBEAN? >> The most popular tourist
attraction of the island is the Dunveagan castle erected on the
western edge of Skye. Visitors are attracted by the mysterious
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Dojazd: Linie Ryanair latajà do Glasgow z kilku
miast w Polsce. Bilet w obie strony od 130 zł.
Z Glasgow na Skye dojedziemy autobusem firmy
CityLink. Podró˝ do Portree (stolica wyspy) trwa ok.
7 godzin. Bilety - od 10 funtów.
Kiedy jechaç: od maja do sierpnia.
Komunikacja: po wyspie najlepiej jeêdziç
autobusami lokalnego przewoênika Stagecoach.
W wakacje sprawdza si´ autostop.
Noclegi: 5 funtów – namiot na campingu, 15-20 funtów
– schroniska, 40-50 funtów – B&B i hotele.
Getting there: Ryanair flies to Glasgow from several
cities in Poland. Return ticket is from about PLN 130.
From Glasgow to Skye we can go by a CityLink bus.
Journey to Portree (the biggest town on the isle) takes about 7 hrs.
Tickets – from 10 pounds.
When to go: May-August.
Communication: on the isle it is best to use the local Stagecoach buses.
In summer it is best to hitch-hike.
Sleeping: 5 pounds – tent in a camping, 15-20 pounds – hostels,
40-50 pounds – B&B and hotels.
www.citylink.co.uk, ww.scotrail.co.uk, www.stagecoachbus.com
www.visitscotland.com

w pobli˝u Fairy Glenn – malowniczych, poprzecinanych kaskadami wodospadów miniaturowych kanionach. Najciekawsza
legenda jest zwiàzana z malutkà wysepkà Holm oddalonà niecałà godzin´ drogi od stolicy wyspy Portree. Uznawano jà za Tir-nan-h'Oig – krain´ wiecznej młodoÊci, celtycki odpowiednik
raju, gdzie zawsze kwitnà kwiaty, nie ma miejsca na cierpienie, history of the edifice, which dates back to the 14th century. (the
a miłoÊç trwa wiecznie.
watchtower and dungeons), and by the keepsakes left by the
people who visited the castle throughout the ages. Among them
CZY TO KARAIBY? >> Najpopularniejszà atrakcj´ tury- there there were Sir Walter Scott, the author of “Rob Roy” and
stycznà wyspy stanowi zamek Dunveagan wznoszàcy si´ na za- “Waverley”, and Flora MacDonald – the most colourful character
chodnim kraƒcu Skye. Odwiedzajàcych przyciàga tajemnicza in the history of the Isle of Mists. She took part in the Jacobin
historia budowli si´gajàca XIV w. (stra˝nica i lochy), revolution and the American war of independence, and returned to
a tak˝e pamiàtki po ludziach, którzy odwiedzali zamek na prze- Skye towards the end of her life. But the most interesting in
strzeni wieków. Byli wÊród nich m.in. sir Walter Scott, autor Dunveagan a a silk banner dating back to the early Middle Ages
„Rob Roya” i „Waverley”, oraz Flora MacDonald – najbarwniej- (4th-7th cent.), and remembering the times of the isle’s
sza postaç w historii Wyspy Mgieł. Brała udział w rewolucji ja- Christianization.
kobiƒskiej i amerykaƒskiej wojnie o niepodległoÊç, a pod koniec Tourists heading to the castle are often unaware of the existence
˝ycia wróciła na Skye. Najciekawszym artefaktem w Dunveagan of Coral Beach stretching nearby. The beach offers extensive
jest jednak pochodzàcy z wczesnego Êredniowiecza (IV-VII w.) views of the Outer Hebrides with landscapes as beautiful as those
jedwabny proporzec pami´tajàcy czasy chrystianizacji wyspy. of Skye. The magnificent sand in the bay in reality does not have
TuryÊci podà˝ajàcy do zamku nie wiedzà cz´sto o istnieniu roz- much in common with genuine coral. It owes its unique beauty to
poÊcierajàcej si´ w poli˝u Pla˝y Koralowej. Oferuje ona rozległe a small plant which is a variety of red algae. Emerging from the
widoki na Hebrydy Zewn´trzne z krajobrazami równie pi´kny- bottom of the ocean it delights with its ruby hue; thrown to the
mi jak te na wyspie Skye. Wspaniały biały piasek zatoki ma tak shore it becomes white in the sunshine and breaks into tiny pieces
naprawd´ niewiele wspólnego z prawdziwym koralem. Swà of a chalk-like colour. The intense turquoise of the ocean and
niepowtarzalnà urod´ zawdzi´cza niewielkiej roÊlinie nale˝àcej whiteness of the sand emphasize the beauty of the nearby
do gatunku czerwonych alg. Wyłaniajàc si´ z dna oceanu, za- meadows and tiny lakes squeezed in the arms of successive hills.
chwyca rubinowà barwà, wyrzucona na brzeg bieleje w pro- A bath in the waters of the Atlantic is the ideal ending of the
mieniach słoƒca i rozpada si´ na drobne czàstki koloru kredy. journey through this dreamlike land. The land to which we will
Intensywny turkus oceanu i biel piasku jeszcze bardziej podkre- always be returning.
Êlajà urod´ niedalekich łàk i malutkich jezior, wciÊni´tych mi´dzy ramiona kolejnych wzniesieƒ.
Kàpiel w wodach Atlantyku stanowi idealne zakoƒczenie niesamowitej podró˝y przez krain´, jakby ˝ywcem wyj´tà ze snów.
Krain´, do której ju˝ zawsze b´dziemy powracaç.
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Edyta Buchert
PEARLS OF THE PACIFIC

Nearly every French Polynesian
island is surrounded by a lagoon,
a reef and small islands that rose
from coral sandbars, called motu.
Viewed from the air, from land
or beneath the water they look
awesome. For me they will
always be the essence of dreams
about a tropical paradise.
Tahiti, Bora Bora, Raiatea and Moorea are beautiful islands scattered
on the Pacific, absolute pearls, that have caught the eye of many
world famous people. They are visited by politicians, Hollywood stars
and eminent artists. Inquisitive travellers and diving fanatics
– everyone will find something for himself.

THE ISLANDS’ CHARMS >> For their holiday accommodation most tourists choose luxurious villas that are suspended
on beaches just above the sapphire lagoon waters. Through the
opening of the glass floor one can feed tropical fish and have
breakfast at a table set up on the shallow waters of the lagoon.

Niemal ka˝da z wysp
Polinezji Francuskiej jest
otoczona lagunà, rafà
i małymi wysepkami
powstałymi z mierzei
koralowych, zwanych motu.
Widzine pod wodà,
z powietrza i làdu
wglàdajà oszałamiajàco.
Dla mnie na zawsze
pozostanà kwintesencjà
marzeƒ o tropikalnym raju.

Tahiti, Bora Bora, Raiatea, Moorea – te rozsypane na Pacyfiku
wyspy pi´kne, niczym perły, upatrzyło sobie wielu sławnych tego Êwiata. Odwiedzajà je politycy, gwiazdy hollywoodzkie, wybitni artyÊci, ciekawi Êwiata podró˝nicy oraz zapaleni nurkowie
– ka˝dy znajdzie tu coÊ dla siebie.

UROKI WYSP >> Wi´kszoÊç turystów na swoje wakacyjne lokum wybiera luksusowe wille zawieszone na palach tu˝
ponad szmaragdowymi wodami laguny. Przez otwór w szklanej podłodze mo˝na karmiç tropikalne ryby, a Êniadanie zjeÊç
przy stoliku ustawionym na płytkich wodach laguny. Siedzàc
w wygodnym fotelu i moczàc nogi, pije si´ porannà kaw´.
Ja wybrałam skromny bambusowy domek u miejscowej rodziny. Delektowałam si´ Êwie˝o złowionymi rybami pieczonymi
na ognisku, pokazami taƒców o zachodzie słoƒca, opowieÊciami o połowach czarnych pereł. Z ciekawoÊcià przyglàdałam si´
codziennym zaj´ciom gospodarzy, np. suszeniu kokosów na kopr´ lub transporcie arbuzów na innà wysp´. Ka˝dego dnia jeê-
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One drinks the morning coffee while sitting in a armchair soaking
one’s feet. I chose a steep bamboo house with a local family.
I relished eating the freshly caught fish grilled on an open fire, the
dances at sunset and stories about black pearl fishing. I found
it interesting to observe the daily toil of my hosts, eg. drying coconut
meat for copra or transporting watermelons to another island. I rode
a bike every day penetrating every corner of every island. And
of course I didn’t deny myself the pleasure of snorkelling and diving
in the crystal waters of the lagoon full of coral and exotic fish.

EYE TO EYE WITH A SHARK >> I will never forget the

Tak wyglàdajà rajskie pla˝e / Paradise beaches look like that

dziłam na rowerze, penetrujàc zakamarki ka˝dej z wysp. Nie
odmawiałam sobie równie˝ przyjemnoÊci, jakie daje snorkling
lub nurkowanie w krystalicznych wodach laguny pełnych koralowców i egzotycznych ryb.

OKO W OKO Z REKINEM >> Nigdy nie zapomn´ podwodnego safari, na które zaprosił mnie mój gospodarz. Pływam
bardzo słabo, ale nie mogłam odmówiç sobie przyjemnoÊci zanurzenia si´ pod wodà. CiekawoÊç wzi´ła gór´ nad strachem
i dołàczyłam do niewielkiej grupy, którà zaznajamiał z podwodnym Êwiatem. Z podziwem obserwowałam, jak Êmiało karmił
z r´ki kawałkami surowej ryby drapie˝nà muren´, jak si´ bawił
pływajàc wÊród ˝ółwi. Niczego nie podejrzewajàc, podpłyn´łam
do jachtu zacumowanego na kraw´dzi rafy. Nagle wielka ławica ryb rzuciła si´ w mojà stron´. Kompletnie struchlałam, gdy
dostrzegłam wÊród nich niewielkiego… rekina. Okazało si´, ˝e
to pokładowy kucharz zrobił mi psikusa i tu˝ ponad mojà głowà wrzucił do wody resztki obiadu. Wygłodniałe ryby ruszyły
wi´c w mojà stronà na darmowy posiłek, a ciekawski rekin tak˝e nie pogardził przekàskà. Zupełnie nieÊwiadoma tego, ˝e morskie stworzenia zostały zaproszone na obiad, byłam przekonana,
˝e to właÊnie ja b´d´ ich daniem głównym. Kapitan wyjaÊnił mi
póêniej, ˝e był to niegroêny rekin rafowy białopłetwy.

Dojazd: na Tahiti mo˝na dolecieç m.in. z Tokio, Los Angeles, Nowego Jorku,
Sydney i Pary˝a. Ceny uzale˝nione od linii lotniczych i sezonu. Bilet w obie
strony 5000– 6000 zł
Wiza: nie jest wymagana, jeÊli pobyt nie przekracza 90 dni
Waluta: 1 frank CFP, 1 CFP – 3,3 PLN
J´zyk: francuski i tahitaƒski
Komunikacja: mi´dzy wyspami Polinezji Francuskiej kursujà promy i statki,
a tak˝e samoloty. W obr´bie wysp mo˝na poruszaç si´ autobusem, taksówkà
lub wynaj´tym autem.

underwater safari, to which my host invited me. I am a poor swimmer,
but I could not refuse myself the pleasure of immersing under water.
Curiosity won over the fear and I joined a small group, which he was
showing the underwater world. I watched with admiration how
confidently he fed by hand pieces of raw fish to the predatory
murena, how he played by swimming among turtles. Not suspecting
anything, I swan to the yacht moored to the edge of the reef.
Suddenly a huge school of fish rushed in my direction. I was horrified,
when I noticed among them a small… shark. It turned out that the
deck chef played a game on me and just above my head threw into
the water the remains of our lunch. So the hungry fish rushed in my
direction for a free meal, and the curious shark also did not spurn
a bite. Totally unaware that the sea animals were invited to a free
meal, I was convinced that it was I who was to be their meal. The
captain explained to me later, that it was a white finned reef shark,
that is not dangerous.

Getting there: to get to Tahiti, you can go from Tokyo, Los Angeles, New
York, Sydney and Paris. Prices depend on choice of airline and season. Return
ticket 5,000–6,000 PLN
Visa: not required if stay is under 90 days
Currency: Frank CFP, 1 CFP = 3,3 PLN
Language: French and Tahitian
Communication: ferries and ships, as well as planes commute between
the French Polynesian islands. On the island one can move about by bus,
taxi or hired car.

www.tahiti-tourisme.com
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on the slope...

na stoku...

Paweł Wroƒski

Pleasures of skiing cannot be replaced by Masai dance
or ballooning in the Antipodes... Of course, what is exotic
is attractive, but most of us cannot imagine winter holiday
without skiing. A simple sequence of associations:
winter, white craze, leads straight to the Alps.

IN THE SUN OF THE DOLOMITES

PrzyjemnoÊci z jazdy na nartach nie zastàpià ani masajskie
taƒce, ani loty balonem na Antypodach... Owszem egzotyka
pociàga, ale wi´kszoÊç z nas nie wyobra˝a sobie
zimowego urlopu bez nart. Prosty ciàg skojarzeƒ: zima,
białe szaleƒstwo, prowadzi wprost w Alpy.

dostatek sztucznym. Efekt jest piorunujàcy. Zwłaszcza na poczàtku
kwietnia docenimy ich wysiłki. Białe wst´gi nartostrad wijà si´ wtedy
wÊród zieleniejàcych łàk i g´stych lasów. Prowadzà w spektakularnym
otoczeniu – wÊród skał o bajecznie uformowanych kształtach. Niewiarygodnie pi´kne widoki, oprócz przyjaznych temperatur i słoƒca, sà najwi´kszym atutem tej cz´Êci Alp.
Najwy˝sze pasmo górskie w Europie oplatajà setki kilometrów Êwietnie przygotowanych tras zjazdowych. Nie brak tu tak˝e snowparków
dla deskarzy. Najwy˝ej poło˝onymi i najrozleglejszymi terenami dysponujà oÊrodki w zachodniej cz´Êci Alp, gdzie jeêdzi si´ wÊród lodowców, z widokiem na czterotysi´czniki. Nieco ni˝ej, a przede wszystkim
bli˝ej Polski, sà usytuowane austriackie i włoskie stacje narciarskie.

W DOBRYM KLIMACIE >> Pod wzgl´dem klimatu, ˝adne z al- IN GOOD CLIMATE >> As for the climate, no other Alpine
pejskich pasm nie dorównuje Dolomitom, gdzie, za sprawà mas ciepłego powietrza napływajàcego z basenu Morza Âródziemnego, przez
wi´kszoÊç roku Êwieci słoƒce. Opady wprawdzie nie sà zbyt intensywne, ale gospodarze ubijajà ratrakami naturalny Ênieg i uzupełniajà nie-

range can compare to the Dolomites, where, owing to the masses of
warm air from the Mediterranean, the sun is shining most of the year.
Snowfall is not very heavy, but the locals compact the snow with
snowgroomers and make some artificial snow. The effect is

electrifying. We will appreciate their efforts especially in early April.
White ribbons of ski runs meander among green meadows and dense
forests. They lead via spectacular setting – among fantastically shaped
rocks. Unbelievably beautiful views, apart from nice temperatures and
the sun, are the greatest asset of this part of the Alps.

SKIING AMONG ROCK GROUPS >> The Dolomites are
ZJAZD WÂRÓD GNIAZD >> Dolomity oplata sieç wyciàgów covered with a web of ski lifts and a cable railway serving 1220 km

Europe's highest range is covered with hundreds of kilometers of
perfectly prepared ski runs. There are also snowparks for
snowboarders. The highest -located and largest areas belong to the
centres in the western part of the Alps, where we ski among glaciers
with a view of 4000 -meter high mountains. Slightly lower, and nearer
to Poland, the Austrian and Italian ski stations are located.

Fot.: P. Wroƒski
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i kolejek obsługujàcych 1220 km tras zjazdowych. Tworzà one
najwi´kszy na Êwiecie system Dolomiti Superski. Dysponujàc jednym
karnetem, mo˝emy korzystaç z tras zgrupowanych w 12 oÊrodkach.
W praktyce jest to niewykonalne, bo na ka˝dy oÊrodek przypada Êrednio 100 km zjazdów. Taki układ wymusiła natura, bowiem Dolomity
składajà si´ z kilkunastu odr´bnych gniazd. Centralne miejsce zajmuje
wÊród nich Gruppo di Sella. Niczym twierdza mitycznych tytanów opada urwistymi skałami na wszystkie strony. Stoki Selli dookoła opleciono
wyciàgami. Dzi´ki temu powstała najwi´ksza na Êwiecie narciarska karuzela. Nie zdejmujàc nart, mo˝na w ciàgu dnia objechaç gór´. P´tla
– niezale˝nie od kierunku – liczy ponad 30 km. Podczas zjazdu podzi-

of ski runs. They make up the Dolomiti Superski system, the biggest
one in the world. Having a season ticket we can use ski runs grouped
in 12 centres. In practice in is not possible, because each centre has
around 100 km of runs. This has been forced by nature, because
the Dolomites are made of more than a dozen separate rock groups.
The central place among them is taken by Gruppo di Sella. It is like
a fortress of mythological Titans with its rocky edges falling down in
all directions. Its slopes have been covered with ski-lifts. Thus, the
world's biggest ski carousel was made. Without removing our skis
we can go around the mountain in a day. The loop is about 30 km
long, regardless of direction. Skiing down we can admire other
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wiamy inne gniazda Dolomitów, masywnà Civett´, postrz´pione Catinaccio, imponujàce turnie Sassolungo czy pokrytà Ênie˝no-lodowym
płaszczem Marmolad´ (3343 m n.p.m.) Z królowej Dolomitów prowadzi zresztà jeden z najdłu˝szych nieratrakowanych zjazdów w Dolomitach (12 km).

groupings of Dolomites, like the massive Civetta, rugged Catinaccio,
impressive crags of Sassolungo and covered with snow and ice
Marmolada (3343 m). One of the longest natural ski runs (12 km)
leads down from the queen of the Dolomites.

CROSS-COUNTRY SKIING >> The Dolomites have perfect
NARCIARSKIE W¢DRÓWKI >> W Dolomitach panujà wy- conditions for winter cross-country skiing. That is why it is more and
marzone warunki do uprawiania zimowych w´drówek na nartach
i jazdy poza trasami. Opuszczajàc strefy z wyciàgami, mo˝na pokonaç
w poprzek Sell´ lub poszw´daç si´ po rozległym plateau zakrytym
turniami Pale di San Martino. Rozciàga si´ na wysokoÊci 2500–2600
m n.p.m., a w´drówk´ po nim połàczymy z emocjonujàcymi zjazdami
– albo do San Martino di Castrozza, albo długà i dzikà dolinà Pradidali do Fiera di Primero. Podczas kilkudniowych turów szlakami I wojny Êwiatowej (Dolomity przecinał front austriacko-włoski) zobaczymy
wykute w skałach tunele, bunkry i armatnie stanowiska na niedost´pnych zdawałoby si´ turniach.

more in fashion to ski off the runs. This way we can cross Sella or
roam around the vast plateau. Interesting possibilities offered are
created by Martino, stretching at 2500–2600 m. Cross-country
skiing here can be combined with exciting rides down – to San
Martino di Castrozza or via the long and wild valley of Pradidali do
Fiera di Primero. During several days of touring the trails of WWI
(the Dolomites were crossed by the Austrian-Italian front), we will
see tunnels drilled in rocks, bunkers and gun bases located on
seemingly inaccessible crags.

APRÈS SKI >> At the end of the season, the Dolomites offer
CO PO NARTACH >> Pod koniec sezonu Dolomity stawiajà cultural entertainment. In March the hostels and clubs in the Fiemme
na rozrywki kulturalne. W marcu schroniska i kluby w Val di Fiemme
rozbrzmiewajà muzykà jazzowà. W festiwalu Fiemme Ski Jazz uczestniczà renomowane zespoły i soliÊci z całego Êwiata. A grajà tak, ˝e ludzie zaczynajà taƒczyç w narciarskich butach. Liczne schroniska oferujà
znakomite potrawy – od prostych barowych daƒ, po wyrafinowane.
W masywie Sassolungo działa schronisko, do którego sà dostarczane
Êwie˝e ryby... z Wenecji oddalonej o dwie-trzy godziny jazdy samochodem. MiejscowoÊci u stóp Dolomitów te˝ sà atrakcyjne. San Martino
di Castrozza słynie z klubów i dyskotek. Moena w Val di Fassa i Cavalese w Val di Fiemme – ze znakomitej kuchni. Cortin´ d'Ampezzo
upodobały sobie gwiazdy. Sylwester Stallone zachwycony okolicznymi
górami właÊnie tam nakr´cił film „Na kraw´dzi”. W pobliskiej dolinie
Adygi powstajà znakomite wina. Z białych wystarczy wymieniç aromatyczny traminer. A z czerwonych marzemino wyrabiane z winogron zbieranych po przymrozkach. Wino jest jednym z bogactw regionu.
A degustacja tego trunku w towarzystwie przyjaciół b´dzie miłym zakoƒczeniem dnia sp´dzonego na stokach.

Dolomity rozciàgajà si´ na terenie trzech północno-włoskich regionów:
Trentino, Południwego Tyrolu (stàd niemieckoj´zyczne nazwy w północnej
ich cz´Êci) i Veneto (Wenecji Euganejskiej). Opisy wszystkich stacji
narciarskich, aktualne cenniki karnetów oraz kalendarze imprez na stronach:

valley resound with jazz. The Fiemme Skijazz Festival has been
organized for ten years and renowned bands and solo artists from
around the world take part in it. And when they play, people start
dancing in their ski boots. Numerous hostels offer delicious dishes –
from fast foods to very refined ones. In the Sassolungo massif there is
a hostel offering fresh fish... from Venice, 2–3 hrs away by car. Towns
at the feet of the Dolomites are also attractive. San Martino di
Castrozza is famous for clubs and discos. Moena in Val di Fassa and
Cavalese in Val di Fiemme – for its delicious cuisine. Cortina
d'Ampezzo is a favourite of celebrities. Sylvester Stallone, enchanted
by these mountains, shot here his “Cliffhanger.” In the Adige valley,
separating the Dolomites proper from Brenta, which is built of similar
rocks, great wines are made. Out of the white ones we can mention the
aromatic Traminer with flowers and citrus fruits in its bouquet. Out the
red ones - Marzemino, which is made from grapes collected after
ground frost. Wine is one the riches of the region. And tasting it in the
company of friends will be a nice ending of the day spent on the slopes.

The Dolomites stretch across three regions of north Italy: Trentino, South
Tyrol (hence German names in the northern part) and Veneto (Venetia
Euganei). Descriptions of all ski stations, valid ticket prices and calendar
of events at the websites:

www.dolomitisuperki.com, www.skirama.it, www.visittrentino.it, www.suedtirol.info, www.dolomitistars.com

Zdj´cia: P. Wroƒski (2)
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W´drujàc tutejszymi szlakami od wiosny do jesieni, zobaczymy
wiele roÊlin doskonale znanych z tatrzaƒskich Êcie˝ek. Nieraz
te˝ dostrze˝emy kozice uwijajàce si´ na trawiasto-kamiennych
stokach, a przy odrobinie szcz´Êcia – szybujàcego orła. W przeciwieƒstwie do Tatr, Pirin nie sterczy nad okolicà samotnie. Łàczy si´ bowiem z Riłà, najwy˝szym pasmem Bałkanów. Nie ma
tu te˝ zbyt wielu trudno dost´pnych skalnych Êcian. Turystycznie zdob´dziemy ka˝dy wierzchołek, a bezpieczne zejÊcie prowadzi niemal wszystkimi ˝lebami. Jedynie Êciany Wichrenu
(2914 m n.p.m.), najwy˝szego szczytu pasma, opadajà do kotła Kazana imponujàcymi, niemal pionowymi, urwiskami.
Na dnie kotła zalega spłachetek wiecznie zmro˝onego Êniegu
(o wymiarach 40 x 90 m). SpecjaliÊci zastanawiajà si´, czy mo˝na go uznaç za lodowiec, czy nie...

Paweł Wroƒski
AROUND THE MOUNTAIN OF WINDS

Bułgarskie góry Pirin przypominajà troch´ Tatry.
Pnà si´ nieco wy˝ej, a ich ozdobà sà wypełnione
stawami polodowcowe kotły. Stoki pokrywa granitowy
rumosz, a główna graƒ ciàgnie si´ zaledwie przez 80 km.

When hiking the trails from spring to autumn, we will see many
plants well known to us from Tatra paths. We can also frequently
spot chamois running around the grassy and stony slopes, and
with a bit of luck – a soaring eagle. Unlike the Tatras, Pirin does
not jut alone over the area. It is connected with Rila, the highest
range of the Balkans. There are not too many hard-to-access
rocky walls, either. We can reach any using hiking and safe
descend is possible through almost all couloirs. Only the walls of
Vihren (2914 m), the highest peak of the range, descend to the
Kazan cirque with impressive, almost vertical precipices. On the
bottom of the cirque there lies the quilt of eternally frozen snow
(the size of 40 m x 90 m). Specialists debate whether it can be
treated as a glacier or not…

MARBLE MOUNTAINS >> On the mountain range
GÓRY Z MARMURU >> Na ˝ebrach, zwanych D˝amd˝i- known as Jamjiyevi Skali, on limestone soil, there abundantly
jewi Skali, wyst´pujà obficie szarotki rosnàce na wapiennym
podło˝u. Wichren, sàsiadujàce z nim Konczeto oraz oddalona
nieco, ale równie strzelista, Sinanica sà zbudowane z wypolerowanych przez wod´ i wiatr przeobra˝onych wapieni, czyli...
z marmurów. Âciany Wichrenu, Góry Wiatrów, lÊnià w letnim
słoƒcu niczym lustra. Zimowà porà całe góry pokrywa skrzàcy

Bulgarian Pirin Mountains are somewhat similar to the Tatras.
They ascend a bit higher and they are adorned
with glacial cirques filled with ponds. The slopes are covered
with granite debris and the main ridge stretches for only 80 km.

Fot: M. Osip
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grow leontopodiums. Vihren, neighbouring Koncheto and a bit
far-off, but similarly soaring, Sinanitsa are built of polished by wind
and water, transformed limestone, i.e marble. The walls
of Vihren, which means the Mountain of Winds, shine in the
summer sun like mirrors. In winter the whole mountains are
covered with glittering snow. Even though Pirin is under the
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influence of a warm and humid Mediterranean climate (it is located
near the Greek border), winters are short, but frosty and snowy.

Majestatyczny Wichren / Majestic Vihren

Ênieg. Mimo ˝e Pirin ulega wpływom ciepłego i wilgotnego klimatu Êródziemnomorskiego (le˝y nieopodal granicy z Grecjà),
zimy sà krótkie, ale mroêne i Ênie˝ne.

NARCIARSKI KURORT >> Dobre warunki Êniegowe sà
jednà z przyczyn dynamicznego rozwoju Banska poło˝onego
na północnym obrze˝u gór. Malownicza miejscowoÊç ciàgnie
si´ wzdłu˝ potoku spływajàcego z rejonu Wichrenu. Centrum
turystycznym była ju˝ w czasach komunistycznych, w ostatnich
latach natomiast nabiera poloru europejskiego kurortu. Mno˝à
si´ hotele i pensjonaty, a na stokach strzelistej Todorki
(2746 m n.p.m.) wijà efektowne trasy zjazdowe. Majà głównie
sportowy charakter, choç przewa˝ajà czer wone, to z myÊlà
o mniej zaawansowanych przygotowano kilka niebieskich. Odbywajà si´ tu pucharowe zawody w konkurencjach alpejskich,
a nowoczesna infrastruktura i rozmach oÊrodka sà w du˝ej mierze zasługà Szwajcarów. W minionej dekadzie w ramach działaƒ inicjowanych przez Mi´dzynarodowà Uni´ Ochrony
Przyrody i Jej Zasobów (IUCN) Szwajcarzy pomagali Bułgarom
w renowacji walorów przyrodniczych i infrastruktury turystycznej w Pirinie. Znacznie poszerzony został Park Narodowy Pirin
figurujàcy na liÊcie UNESCO od lat 80. XX w.. Zbudowano gondolowà kolejk´ na Todork´ (dociera do 2600 m n.p.m.). Odrestaurowano te˝ zabytkowe domy (kyszty), cerkwie i monastyry
Banska.

NIE TYLKO DLA NOTABLI >> Z pewnà dozà przesady Bansko mo˝na porównaç z Zakopanem. Jest bazà turystyki
pieszej, letniskiem i kurortem narciarskim. W przeszłoÊci odegrało istotnà rol´ dla zachowania słowiaƒskiej kultury. W miasteczku urodził si´ mnich Paisij Chilendarski (nazwisko od monastyru
Chilendar, w którym ˝ył), autor „Słowiano-bułgarskiej historii”,
dzieła spisanego w XVIII w. za czasów tureckiego panowania.
Paradoksalnie, Bansko było te˝ miejscem urodzenia baby Paraszkewy – matki Georgi Dymitrowa „wodza i nauczyciela bułgarskiego narodu”, przez co w czasach komunistycznych

a lot of cheese, meat and vegetables, particularly capsicum.
Grilled dishes predominate, but the true delicacy is… sour milk
with potatoes. Outstanding wine, most often from Melnik, located
on the other side of the mountains, is also served with food.

SKI RESORT >> Good snow conditions are one of the
reasons behind the dynamic growth of Bansko, located on the
northern edge of the mountains. This picturesque town stretches
along a stream flowing down from the area of Vihren. It used to
be a tourist centre already during the communist period and in
recent years it has started to resemble a European resort. Hotels
and guesthouses grow numerously and on the slopes of the
soaring Todorka (2746 m) there are impressive winding ski runs.
They are mainly for sports and although the red ones prevail, some
blue ones have also been prepared for less advanced skiers.
Championships in Alpine skiing are organized here and modern
infrastructure and greatness of the centre are to a large degree
owed to the Swiss. In the last decade, as part of the activities
initiated by the International Union for Conservation of Nature
(IUCN), the Swiss helped the Bulgarians renovate natureal values
and tourist infrastructure of the Pirin. The Pirin National Park,
listed by UNESCO in the 1980s, has been much enlarged. cable
railway to Todorka has been built (it reaches 2600 m). Historic
houses (kashtas), Orthodox churches and monasteries of Bansko
have also been restored.

PYRAMIDS AMONG THE VINEYARDS >> Melnik

Lokalne wina i przetwory / Local wines and products

cieszyło si´ wzgl´dami władz, ch´tnie rezydowali w nim partyjni notable. W tutejszych mehanach, jak nazywa si´ z turecka
gospody, serwujà tradycyjne dania. Du˝o w nich sera, mi´sa
i warzyw, zwłaszcza papryki. Królujà potrawy z grilla, ale prawdziwym rarytasem jest... zsiadłe mleko z ziemniakami. Do jedzenia podaje si´t te˝ znakomite wino najcz´Êciej z poło˝onego
po drugiej stronie gór Melnika.

PIRAMIDY WÂRÓD WINNIC >> Melnik otaczajà
efektownie ukształtowane piramidy z piaskowca tworzàce wokół miasteczka oryginalnà krajobrazowo enklaw´ (Melniszkite
Piramidi). Na ich zachodnim skraju, około czterech kilometrów
od miasteczka wznosi si´ Ro˝eƒski monastyr, jeden z najcenniejszych zabytków Bułgarii. W Melniku do górskich stoków klejà
si´ pobielone wapnem kyszty. Wprawdzie podobne do tych
z Banska, ale znacznie g´Êciej skupione, przykryte czerwonymi
dachówkami, sprawiajà niezwykłe wra˝enie. Ponad nimi sterczà cerkiewne kopuły i dzwonnicze wie˝e. Zachowany od wieków układ urbanistyczny jest chroniony. Na stokach wokół
najmniejszego bułgarskiego miasteczka (mieszka tu ok. 500
osób) widaç rz´dy winoroÊli. Najcz´Êciej uprawia si´ melniskà
loz´ – lokalna odmiana czerwonych winogron dajàca intensywnie ciemne, pełne wina o bogatym bukiecie. PoÊród trunków
sprzedawanych w piwnicach, na straganach i w sklepikach
przy głównej ulicy (w zasadzie jest tylko jedna), zwraca uwag´
Churchill. Tak sobie przedsi´biorczy melniczanie wymyÊlili. Przecie˝ nawet za socjalizmu przyje˝d˝ali tutaj goÊcie ze Êwiata,
a wino z takà nazwà dobrze si´ sprzedaje...

NOT ONLY FOR NOTABLES >> It is somewhat an
overstatement to compare Bansko to Zakopane. It is a base for
hiking tourism, a summer and winter resort. In the past it played
a significant role in preserving Slavic culture. The town was the
birthplace of the monk Paisiy Hilendarski (his name comes from
Hilendar monastery in which he lived), the author of “The SlavicBulgarian History,” the book written in the 18th century under
the Turkish rule. Paradoxically, Bansko was also the place of birth
of baba Parashkeva – the mother of Georgi Dimitrov, the “leader
and teacher of the Bulgarian nation.” That is why in the
communist period it was favoured by the authorities and party
notables resided there willingly. In the mehans, which is the
Turkish name for inns, traditional dishes are served. They contain
Ró˝eƒski monastyr / Rozhen monastery

Zdj´cia: P. Wroƒski (4)
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Dojazd: bezpoÊrednie połàczenia do Sofii oferuje jedynie LOT – od 785 zł
w obie strony; z przesiadkà w Pradze – Czech Airlines (od 633 zł w obie strony).
Z lotniska bezpoÊrednio do celu (Bansko le˝y 150 km od Sofii) mo˝na dojechaç
taksówkà. Przejazd 3–4 osób kosztuje 2–2,5 razy dro˝ej ni˝ komunikacjà
publicznà. Za kurs do Baƒska, Melnika zapłacimy 100 BGL.
Wiza: nie jest wymagana. Waluta: Lewa (BGL). 1 BGL – 2 zł
Warto wiedzieç: Pirin znajduje si´ w granicach Bułgarii od 1913 r.
Podnó˝a gór zamieszkujà Macedoƒczycy.

is surrounded by impressively shaped sandstone pyramids, which
create an original landscape enclave around the town
(Melnishkite Piramidi). On their western edge, about 4 km from
the town, there stands the Rozhen monastery, one of the most
precious monuments of Bulgaria. In Melnik, kyshtas,
whitewashed with lime, are glued to the mountain slopes. Though
they are similar to those of Bansko, they are much more densely
built, covered with red tiles, making an amazing impression.
Above them there stick out the domes of Orthodox churches and
belfries. The centuries old urban layout is protected. On the
slopes of this smallest Bulgarian town (about 500 citizens), we
can see the rows of vine. The most frequently cultivated
grapevine is Melnichka Loza – a local variety of red grapes
producing intensely dark, full-bodied wine of a rich bouquet.
Among the wines sold in cellars, on stalls and in shops along the
main street (there is only one actually), Churchill is noticeable.
This is how the resourceful people of Melnik figured it out. Even
during the socialist period visitors from around the world came
here and wine with such a name sells well…

Weselny korowód na ulicach Baƒska / Wedding parade in the streets of Bansko

Getting there: direct flight to Sofia is offered only by LOT – return ticket from
785 PLN; Czech Airlines (changing in Prague) return ticket from 633 PLN.
From the airport directly to our destination (Bansko is 150 km from Sofia) we
can take a taxi. For 3–4 people it is only 2–2,5 times more expensive than the
public transport. After bargaining we should pay to Bansko and Melnik 100 BGL.
Visa: not required. Currency: lev (BGL), 1 BGL – 2 PLN
Worth knowing: Pirin has belonged to Bulgaria since 1913.
At the foot of the mountains live the Macedonians.

Internet: www.visitpirin.net; www.banskoski.com; www.visit.bg
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Czechy
dla narciarzy

Paweł Wroƒski

CZECH REPUBLIC FOR SKIERS

Na wielbicieli białego
szaleƒstwa czeka blisko
50 oÊrodków obsługiwanych
przez nowoczesne wyciàgi.
Łàczà one dobrà organizacj´
i nowoczesnà infrastruktur´
z malowniczym usytuowaniem.
A po nartach zapraszajà
na wyÊmienite piwo i smaczne
regionalne potrawy.
Przyjemnej jazdy i smacznego!

Niezbyt wysoko poło˝one oÊrodki nadajà si´ do wypoczynku z małymi dzieçmi / Resorts on lower slopes are suitable for rest with small children

KARKONOSZE >> Usytuowane na ich stokach stacje cieszą się dużą popularnością wsród Polaków. Kuszą nalepiej rozbudowaną
infrastrukturą narciarską oraz zróżnicowaną bazą noclegową.
Pod Karkonoszami znajduje się największa stacja narciarska
Czech – Szpindlerowy Młyn. Kibicom narciarskim dobrze znany
jest Harrachov, gdyż na tamtejszej skoczni święcił triumfy Adam
Małysz. Harrachov wraz z Rokytnicami nad Izerą, Pasekami i Rejdicami tworzy Skiregion, dostępny z jednym karnetem. Wymienione ośrodki dysponują łącznie ponad 40 km tras zjazdowych
i 200 km torów dla miłośników narciarstwa biegowego. Z tras
poprowadzonych w Pecu pod Śnieżką można podziwiać królową
Karkonoszy – Śnieżkę (1602 m n.p.m.). Wyciąg krzesełkowy,
którego górna stacja znajduje się pod szczytem (Lanová dráha
Snežka), nie należy do pecowej huśtawki, ale dziki zjazd spodoba się narciarzom uprawiającym freeride i skitouring. Jest długi i
dosyć stromy, pokonaje się ponad 700 m różnicy poziomów. Ciekawym terenem narciarskim jest także Černá hora, górująca
nad kuror tem Janské Lázně z termalnymi łaźniami. Działa tam
najdłuższy wyciąg w Czechach (3 km), są też trasy saneczkowe
długości 3,5 km. Karkonoskie ośrodki są oplecione gęstą siecią
tras do biegania. Działają tu także dobrze zorganizowane snowparki. Rozrzucone po górach boudy (schroniska, pensjonaty) oferują miejsca noclegowe w przystępnych cenach i smaczne
regionalne potrawy.

Wzorując się na skali stosowanej przez ADAC dla stacji alpejskich, Czesi przypisali swoim ośrodkom gwiazdki – od 3 do 5.
Przedstawiamy najciekawsze z nich, z reguły 5-gwiazdkowe.
Wszystkie stacje są prezentowane w por talach: www.czech-mountains.eu oraz www.holidayinfo.cz

Ještěd

Using the ADAC scale for stations in the Alps, the Czechs
gave their resorts grading between 3-5 stars. All stations are
presented on www.czech-mountains.eu and www.holidayinfo.cz

• Trasy zjazdowe: 12 km (rozciągają się na wysokości 540–1000 m n.p.m.)
• Trasy biegowe: 17,5 km
• 6-dniowy karnet: 2500 CZK
www.skijested.cz, www.liberec.pl

GÓRY IZERSKIE: JEŠTĚD >> Built in 2001 Ještěd is a small resort on the
slopes of Jizera mountain (1,012 m above sea level). It is the most

Zdj´cia: Wojciech Gajda – Fotolia.com

Nearly 50 resorts serviced by modern ski
lifts await lovers of the white powder.
They combine good organization and modern
infrastructure with a picturesque
location. And after skiing they offer great
beer and delicious regional cuisine.
Enjoy your skiing and bon apetit!

Zdj´cia: arch. CzechTourism

GÓRY IZERSKIE: JEŠTĚD >> Niewielki ośrodek narciarski Ještěd
zbudowany w 2001 r. na stokach góry Ještědský hřbet
(1012 m n.p.m.) jest najnowocześniejszy w Czechach, chociaż
na szczyt prowadzi najstarsza czeska kolej gondolowa działająca od 75 lat. Okolice obfitują w więcej atrakcji typu „naj”. W Libercu – stolicy północnych Czech – działa najstarsze
w Czeskiej Republice zoo. W ogrodzie botanicznym (założonym w1876 r.) możemy podziwiać najstarsze kamelie i najdłużej uprawiane drzewko bonsai w Europie... Odpoczynek
po nar tach zapewni termalne kąpielisko z bogatym zapleczem
wellness. Nie lada gratkę stanowi przejażdżka koleją zębatą
kursującą jedną z najbardziej malowniczych tras.

Szpindlerowy Młyn
• Trasy zjazdowe: 25 km (rozciągają się na wysokości 702–1235 m n.p.m.)
• Trasy biegowe: 85 km
• Snowparki: na Misečkách i w Svatém Petru
• 6-dniowy karnet: 3200 CZK
www.spindleruv-mlyn.cz, www.skiareal.cz

modern resort in the country even though the oldest 75 year old
Czech cabin funicular goes to its peak. There are many attractions
that are simply the “best”. Liberc, the capital of the Czech Republic’s
north, has the oldest zoo in the country. The Botanical Gardens,
established in 1876, have the oldest camellias and a bonsai tree that
has been cultivated for the longest period in Europe… One can rest
after skiing in the thermal baths with a rich assortment of wellness
facilities. A trip on the cable railway going along one of the most
picturesque routes is a real bargain.

Ještěd
• Ski runs: 12 km (height between 540–1000 m above sea level)
• Cross-country runs: 17,5 km
• Ticket: 6-day: 2500 CZK
www.skijested.cz, www.liberec.pl

KARKONOSZE >> Stations located on its slopes are popular among
Poles. They appeal with their well-developed infrastructure and a
varied choice of accommodation. The biggest ski station CzechSpindler’s Mill is at the foot of Karkonosze. Skiing fans know
Harrachov well, as Adam Małysz had his triumphs there. The
Skiregion that includes Harrachov together with Rokytnice nad
Jizeru, Paseky nad Jizeru and Rejdice is accessible with one carnet.
These resorts combined include more than 40 km of ski slopes and
200 km of paths for cross-country skiing. From the Pec pod
Sněžkou one can admire the queen of Karkonosze, Snow White
(1,602 m above sea level). The chair lift at the Lanová dráha Snežka
peak will be enjoyed by freeride and skitouring skiers. It’s a long and
fairly steep run. Černá hora, towering over Janské Lázně resort with
thermal baths is also an interesting skiing area. It has the longest ski
lift (3 km) in the Czech Republic, and there is a 3.5 km tobogganing
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na stoku...
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route. The Karkanosze resorts have a thick network of running tracks
and there are well-organized snow parks there. Ski lodges and
pensions scattered throughout the mountains offer accommodation
at reasonable prices and tasty regional cuisine.

kiem tor fowym. Nieco bliżej (ok. 20 min drogi) rozpościera się
miejscowość Vrbno pod Pradědem z okazałą Basztą Rybacką.
Można tu kupić pstrąga lub łososia, pod warunkiem że się go samemu złowi. Jadąc w kierunku na Železnou, war to się zatrzymać
w prywatnej manufakturze szkła Jakub kultywującej tradycje
szklarskie (na miejscu galeria i sklep).

Szpindlerowy Młyn
• Ski runs: 25 km (height between 702–1235 m above sea level)
• Trasy biegowe: 85 km
• Snowpark: na Misečkách i w Svatém Petru
• Ticket: 6-day: 3200 CZK

Praděd-Ovčárna
• Trasy zjazdowe: 5 km (rozciągają się na wysokości 1200–1440 m n.p.m.)
• Trasy biegowe: 23 km
• Karnet 6-dniowy: 1900 CZK
www.jeseniky-praded.cz

www.spindleruv-mlyn.cz, www.skiareal.cz

Pec pod Śnieżką

Černá hora
Černý Důl – Janské Lázně – Svoboda nad Úpou (Dolní Dvůr)
• Trasy zjazdowe: 20 km (rozciągają się na wysokości 530–1260 m n.p.m.)
• Trasy biegowe: 70 km
• Snowpark Černý Důl
• 6-dniowy karnet: 2900 CZK
www.cerna-hora.cz/zima, www.skipark.cz

Harrachov
• Trasy zjazdowe: 8,6 km (rozciągają się na wysokości 650–1020 m n.p.m.)
• Trasy biegowe: 110 km
• Snowpark
• Karnet 6-dniowy: 3070 CZK
www.harrachov.cz, www.skiareal.com

Rokytnice nad Jizerou
• Trasy zjazdowe: 18 km (rozciągają się na wysokości 550–1315 m n.p.m.)
• Trasy biegowe: 57 km
• Snowpark
• Karnet 6-dniowy: 3070 CZK
www.skiareal-rokytnice.cz

JESIONIKI: PRADĚD–OVČÁRNA >> Tutejsze trasy zjazdowe są najwyżej położone w Czechach, dzięki czemu sezon rozpoczyna się już
pod koniec października i trwa do początku maja. Stacja znajduje się w sercu CHKO Jeseníky. Turystycznymi atutami są największe w Czechach jaskinie krasowe z bogatą szatą naciekową oraz
wodospady na Białej Opawie. W środku Parku Narodowego Jesioników wznosi się najwyższa góra Moraw – Pradziad (1492 m n.p.m.).
Na jej wierzchołku zbudowano 162-metrowej wysokości wieżę
telewizyjną. Obiekt jest dostępny przez cały rok i słynie z rozległych widoków na Śląsk i Morawy. Zabytkowa zabudowa wyróżnia najwyżej położoną w regionie wieś Rejvíz (zmotoryzowani
dojadą tu w ciągu 40 min) z największym na Morawach jezior-

Černá hora
Černý Důl – Janské Lázně – Svoboda nad Úpou (Dolní Dvůr)
• Ski runs: 20 km (height between 530–1260 m above sea level)
• Cross-country runs: 70 km
• Snowpark Černý Důl
• Ticket: 6-day: 2900 CZK
www.cerna-hora.cz/zima, www.skipark.cz

Harrachov
• Ski runs: 8,6 km (height between 650–1020 m above sea level)
• Cross-country runs: 110 km
• Snowpark
• Ticket: 6-day: 3070 CZK
www.harrachov.cz, www.skiareal.com

Rokytnice nad Jizerou
• Ski runs: 18 km (height between 550–1315 m above sea level)
• Cross-country runs: 57 km
• Snowpark
• Ticket: 6-day: 3070 CZK
www.skiareal-rokytnice.cz

JESIONIKI: PRADĚD–OVČÁRNA >> As these ski slopes are in the highest
part of the country, the ski seasons starts at the end of October and
ends at beginning of May. The station lies in the heart of CHKO
Jeseniky. The biggest karst caves in the Czech Republic are one of
Skoki narciarskie, tylko dla najlepszych / Ski jumping, only for the best

Zdj´cia: arch. CzechTourism, ldx – Fotolia.com

Pec pod Śnieżką
• Trasy zjazdowe: 10,4 km (rozciągają się na wysokości 830–1215 m n.p.m.)
• Trasy biegowe: 20,5 km
• Snowpark
• 6-dniowy karnet: 2850 CZK
www.pecpodsnezkou.cz, www.skipec.com

Zdj´cia: victor zastol'skiy, lixai – Fotolia.com

Niemal w ka˝dym oÊrodku działajà snowparki / There are snowparks in almost every resort

• Ski runs: 10,4 km (height between 830–1215 m above sea level)
• Cross-country runs: 20,5 km
• Snowpark
• Ticket: 6-day: 2850 CZK
www.pecpodsnezkou.cz, www.skipec.com

BESKIDY/JAWORNIKI: PUSTEVNY >> Ze względu na dość niskie położenie, pokrywa śniegowa nie zalega tu długo. Niemniej jednak
wyciągi na stokach Radhošta (1129 m n.p.m.), układają się
w przyjemną huśtawkę, a trasy są zróżnicowane pod względem
profilu i stopnia trudności. Wszystkie zbiegają do Ráztoky, gdzie
znajduje się dolna stacja głównego, wyciągu krzesełkowego. Górną stację usytuowano na grzbiecie, w pobliżu schroniska
Maměnka i restauracji Libušín. Budynki inspirowane alpejską architekturą uzdrowiskową cieszą oczy ażurową dekoracją ścian,
pogodnymi okiennicami, gankami na kolumnach i wieżyczkami
z sygnaturkami na dachach. Zaprojektował je znany z praskich
realizacji architekt Dušan Jurkovič. Odrestaurowane, pełnią dziś
pier wotne funkcje. Na grzbiecie góry ustawiono rzeźbę słowiańskiego bóstwa – Radegasta, którego kult szerzył się tu przed wiekami. Nieopodal stoi XIX-wieczna drewniana kaplica św. Cyryla
i Metodego. U podnóża masywu leży miasteczko Rožnov pod Radhoštěm z największym w Czechach skansenem budownictwa
ludowego. Placówkę zaaranżowano z rozmachem, a w starej gospodzie otwar to godną polecenia restaurację ser wującą dania
regionalne.
Pustevny
• Trasy zjazdowe: 3,2 km (rozciągają się na wysokości 620–1098 m n.p.m.)
• Trasy biegowe: 46 km
• 6-dniowy karnet: 1420 CZK
www.skialpin.cz

www.CzechTourism.com
Funpark Snûhulák w okolicy Vrchlabi / Snûhuláak funpark around Vrchlabi

Na sankach te˝ mo˝na si´ doskonale bawiç / Tobogganing can also be great fun

the tourist attractions with a rich layout of dripstone and waterfalls on
White Opawa. The tallest mountain Moraw-Pradziad (1,492 m above
sea level) lies in the middle of the National Park. A 162 m television
tower has been built on its peak. It is accessible all year round and is
famous for its views of Silesia and Morawa. The Rejviz village with its
heritage buildings is located in the highest part of the region (it takes
40 minutes to get there by car) and has the biggest peat lake in Morava.
Vrbno pod Pradědem with an impressive Fishing Tower is somewhat
closer (a 20 minute trip). You can buy there a trout or a salmon, on the
condition that you fish for it yourself. Going in the direction of Železnou
it is worth stopping at the Jakub glass factory that has been cultivating
the tradition for a long time (gallery and shop on the premises).

Praděd-Ovčárna
• Ski runs: 5 km (height between 1200–1440 m above sea level.)
• Cross-country runs: 23 km
• Ticket: 6-day: 1900 CZK
www.jeseniky-praded.cz

BESKIDY/JAWORNIKI: PUSTEVNY >> Beca-use of its low location the
snow cover does not last long. Nonetheless, the lifts on the
Radhošta slopes (1,129 m above sea level) create a pleasant
swing, and the profile and level of difficulty of the runs are varied.
All runs meet at Ráztoky, at the bottom of the chairlift’s main
station. The top station is close to the Maměnka lodge and Libušín
restaurant. The buildings, inspired by the Alpine resort
architecture, have openwork walls, pleasant shutters and little
towers on the roofs and were designed by the well known Prague
architect, Dušan Jurkovič. A statue dedicated to the Slavic god
Redegast, was constructed on top of the mountain. A 19th
wooden St Cyril and Method chapel is nearby. A small town,
Rožnov pod Radhoštěm lies at the foot of the mountain range,
and it has be biggest folk building open-air museum in the country.
It has been built on a grand scale, and in the old tavern, there is a
restaurant serving regional dishes that are worth recommending.

Pustevny
• Ski runs: 3,2 km (rozciągają się na wy sokości 620–1098 m n.p.m.)
• Cross-country runs: 46 km
• Ticket: 6-day: 1420 CZK
www.skialpin.cz
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Podró˝e

TRAVELS WITH
CULTURE

z kulturà
Czas błogiego wypoczynku nad rzekà i długich wypadów do lasu mamy ju˝ za sobà. Nastała jesieƒ, a wraz z nià chłody i szarugi. Wi´kszoÊç z nas si´ zastanawi, dokàd si´ wybraç
na weekend, gdy pogoda nie zach´ca do wypoczynku na łonie
natury. Kiedy w kinie lub teatrze nie znajdziemy nic ciekawego,
zawsze mo˝emy liczyç na muzea.
W ka˝dym regionie Polski jest ich co najmniej kilkanaÊcie.
WÊród przeszło 800 muzeów polskich sà zarówno placówki finansowane z bud˝etu paƒstwa lub województwa, jak i prywatne i koÊcielne. Gromadzà zbiory z dziedziny archeologii,
etnografii, geologii, sztuki, techniki, wojskowoÊci i wielu innych
sfer aktywnoÊci ludzi i przyrody. Wi´kszoÊç z nich dzi´ki unijnym
dotacjom modernizuje si´ i poszerza swojà ofert´. Oprócz ciekawie zaaran˝owanych ekspozycji proponujà ró˝ne formy kulturalnej rozrywki. Za sprawà licznych festiwali, festynów,
kiermaszy, sympozjów i konferencji stajà si´ t´tniàcymi ˝yciem
placówkami. W cyklu artykułów „Podró˝e z kulturà”, który rozpoczynamy od tego numeru, b´dziemy przedstawiaç najbardziej godne polecenia obiekty.

The time of blissful rest by the river or long outings to the forest
is behind us. Autumn has arrived and with it cold and foul
weather. Most of us are wondering where to go for a weekend
when the weather is not enticing to spend the time outdoors. We
can always count on museums when there is noting interesting
in the cinema or the theatre.
There are at least a dozen or so museums in every Polish region.
From among more than 800 Polish museums, there are those
funded by the state or the province, as well as private ones or
those belonging to the church. They contain archeological,
ethnographic, geological, art, technological and military
collections and from many other spheres of human endeavour
and nature. Thanks to EU funds most of them are modernising
and expanding their collection and exhibits. Apart from
interestingly displayed expositions they offer various forms of
cultural entertainment. They become lively centres through
various festivals, fetes, fairs, symposia and conferences. In the
series of articles “Travels with culture”, commencing in this issue,
we will present the most recommended ones.

Muzeum im. „Orła Białego”

The "White Eagle" Museum

Zbiory Muzeum im. „Orła Białego” sà postrzegane jako drugie co do wielkoÊci w Polsce,
gdzie zgromadzono tyle sprz´tu bojowego. Najciekawsze obiekty muzealne to zgromadzone
na prawie 2ha ekspozycji plenerowej: kuter torpedowy ORP Odwa˝ny, niemieckie działo
samobie˝ne StuG IV, wyrzutnia rakiet SOPKA i inne. Udost´pniony zwiedzajàcym samolot
Ił-14, proponujemy przeja˝d˝ki pojazdem pancernym BTR-60, udost´pniamy miejsce pod
ognisko w ruinach Huty „Rejów”. Muzeum jest czynne we wszystkie dni tygodnia.

Collection of the "White Eagle" Museum is considered to be the second biggest of all military
equipment collections in Poland. The most interesting exhibits are those gathered on almost
2 ha of an open-air exhibition: ORP Odwa˝ny torpedo boat, German StuG IV assault gun,
SOPKA missile launcher and others. We present to the visitors the Il-14 plane, offer rides
in the BTR-60 armoured vehicle, and in the ruins of the "Rejów" steelworks we provide a
place for a bonfire. Museum is open every day of the week.

Muzeum im. „Orła Białego”, Skar˝ysko-Kamienna, ul. Słoneczna 90, tel/faks 041 26 21 587, 25 20 231, www.muzeum.skarzysko.pl, e-mail:orzelbialy@skarzysko.org

OÊrodek Kultury LeÊnej
63-322 Gołuchów
ul. Działyƒskich 2
tel./faks 62/761 50 45
761 50 46
www.okl.lasy.gov.pl
okl@okl.lasy.gov.pl

OÊrodek Kultury LeÊnej w Gołuchowie

The Forest Culture Centre in Gołuchów

zaprasza do zwiedzania najwi´kszego w Wielkopolsce zespołu zamkowo-parkowego.
Oferujemy: odkrywanie tajemnic lasu na wystawach w zabytkowych obiektach Muzeum
LeÊnictwa: „Oficynie”, „Powozowni” i „Owczarni” • odpoczynek w parku-arboretum, zało˝onym w drugiej połowie XIX wieku w stylu angielskim • wizyt´ w Pokazowej Zagrodzie
Zwierzàt, gdzie obserwowaç mo˝na ˝ubry, koniki polskie, dziki i daniele • udział w terenowych i muzealnych zaj´ciach edukacyjnych, festynach oraz akcjach ekologicznych • pobyt w ramach „zielonych szkół”.
Muzeum jest czynne: od wtorku do niedzieli w godzinach 10–15. Bilety wst´pu do
„Oficyny” kosztujà 5 i 3 zł (ulgowy), kompleksu wystawienniczego „Powozownia”
z „Owczarnià” – 6 i 3 zł (ulgowy); park-arboretum i Pokazowa Zagroda Zwierzàt – bezpłatnie.
Do dyspozycji goÊci: sala konferencyjna, edukacyjna oraz baza noclegowa dla grup zorganizowanych (43 miejsca w pokojach 2- i 3-osobowych).

invites you to visit the biggest park and castle complex in Wielkopolska.
We offer: discovering secrets of the forest at exhibitions in the ancient buildings of the
Forestry Museum: "Oficyna", "Powozownia" and "Owczarnia" • relaxation in the English
style arboretum park created in the latter half of the 19th cent. • visit in a Display Animal
Farm, where we can see wisents, Polish horses, wild boars and fallow deer • take part in
the field and museum educational classes, festivities and environmental events • stay as
part of "nature schools".
Museum is open: Tuesday–Sunday, 10 am– 3 pm. Tickets to "Oficyna" cost 5 and 3 PLN
(reduced), to the exhibition complex of "Powozownia" and "Owczarnia" – 6 and 3 PLN
(reduced); arboretum park and the Display Animal Farm are free.
Guests have at their disposal: a conference hall, educational and sleeping places for
organized groups (43 beds in double and triple rooms)

Museum of the History of Kielce

exhibitions concerts education workshops culture days encounters
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Starachowickie perełki techniki

Starachowice pearls of technology

Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach zajmuje 8 ha,
na których sà zlokalizowane obiekty wchodzàce w skład dwóch zakładów wielkopiecowych
funkcjonujàcych w XIX i XX w. Młodszy prezentuje jedyny w Europie kompletnie zachowany ciàg technologiczny zakładu wielkopiecowego z koƒca XIX w. z oryginalnym układem torowisk kolejki przemysłowej. Jednà z atrakcji jest mo˝liwoÊç wjazdu na górny poziom
wielkiego pieca (22 m), skàd rozpoÊciera si´ panorama miasta i doliny rzeki Kamiennej.
Bardzo cenna jest równie˝ jedna z najwi´kszych na Êwiecie maszyna parowa, która trafiła
do Starachowic prosto z Powszechnej Wystawy Przemysłowej w Pary˝u w 1889 r.
W muzeum mo˝na obejrzeç tak˝e samochody ci´˝arowe Star produkowane w Starachowicach w latach 1948–2007. Najwa˝niejszymi eksponatami sà: model pierwszego Stara 20;
Star 266R, który brał udział w Rajdzie Pary˝-Dakar w 1988 r., oraz rekonstrukcja jedynego polskiego papamobile, którym Jan Paweł II odbywał pielgrzymk´ do Ojczyzny w 1979 r.
W poprzemysłowej hali kotłów parowych prezentowana jest nowoczesna wystawa paleontologicznà, na której sà eksponowane wierne rekonstrukcje płazów i gadów ˝yjàcych
przed 250 mln lat w regionie Gór Âwi´tokrzyskich. Zwierz´ta zostały odtworzone przez naukowców w oparciu o pozostawione w piaskowcu Êlady, odkryte w pobli˝u Starachowic.
Zwiedzanie odbywa si´ od wtorku do piàtku w godz. 8–16, a w soboty i niedziele w godz.
11–16. WejÊcia o pełnych godzinach (ostatnie 2 godziny przed zamkni´ciem).

The Jan Pazdura Museum of Nature and Technology - EcoMuseum in Starachowice is located
on eight hectares of land. It displays objects from two great furnace plants that functioned
in the 19th and 20th centuries. The younger one presents a completely preserved crude
iron smelting processing line from the end of the 19th cent. with the original layout of the
industrial rail-line tracks. It is the only one in Europe. One of the attractions is a possibility
to go to the top level of the furnace (22m), from where we can see the city and the Kamienna
river valley. One of the biggest in the world steam machines which came to Starachowice
straight from the General Industrial Exhibition in Paris in 1889 is also very valuable.
The museum also has on show the Star trucks produced in Starachowice in 1948-2007. The
most important exhibits include the first Star 20 model; the off-road truck STAR 266R,
which took part in the Paris - Dakar rally in 1988 and the accurate reconstruction of the only
Polish Papamobile, in which John Pope II made his pilgrimage to Poland in 1979. The
post-industrial hall of the boiler room has on show a paleontological collection, with
accurate reproductions of amphibians and reptiles living around 250 million years ago in
the region of where the Âwi´tokrzyskie Mountains are today.The animals have been
recreated by scientists based on marks left in sandstone and discovered close to Starachowice
a few years ago. Open Tue - Fri. 8 am-4 pm and Sat - Sun 11am - 4 pm. Entry is on the
hour (the final 2 hours before closing).

Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach, ul. Wielkopiecowa 1, 27-200 Starachowice, tel. 41 275 40 83, mpt@ekomuzeum.pl , www.ekomuzeum.pl

11 Listopada
Święto Wolności
Proponujemy Paƒstwu udział w wyjàtkowym,
radosnym wydarzeniu – Âwi´cie WolnoÊci.
Chcemy daç szans´ warszawiakom na zamanifestowanie radoÊci z tego, ˝e ˝yjà w wolnym kraju.
Zrealizujemy niezwykły projekt artystyczny „Flaga” Zamienimy Prag´
w najwi´kszà w Polsce Galeri´ Sztuk
Wizualnych, w której poka˝emy,
jak wolnoÊç rozumiejà europejscy artyÊci.

Cypryjska Organizacja Turystyczna
we współpracy z liniami lotniczymi, hotelami oraz wypożyczalnią samochodów
przygotowała atrakcyjną ofertę jesienno-zimowych wyjazdów na Cypr skierowaną
do pracowników polskich biur podróży i ich rodzin.

Co zapewniamy:
tani przelot samolotem
bezpłatne noclegi ze śniadaniami w hotelach
wypożyczenie samochodu za 10 euro za dobę.
Szczegółową ofertę zaprezentujemy wkrótce.
______________________________________________________________________
Rusza program turystyki socjalnej dla obywateli Unii Europejskiej po 55. roku życia. Wyłącznym
partnerem programu Cypr 55+ w Polsce zostało biuro Triada.
Od października 2010 do kwietnia 2011 atrakcyjny 8-dniowy pobyt w czterogwiazdkowym hotelu
można kupić za 1590 zł (z opłatami).
Z tej oferty mogą skorzystać także osoby młodsze.
Aby otrzymać zniżkę oferowaną przez program, wystarczy, aby jedna z dwóch podróżujących osób
skończyła 55 lat.
Cypryjska Organizacja Turystyczna CTO Polska, ul. Pi´kna 20, 00-549 Warszawa
tel.: (+48 22) 827 90 36, fax: (+48 22) 827 90 34, e-mail: cto@cypr.pl, www.visitcyprus.com
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Hongkong to miejsce jak na Chiny niezwykłe. Jedno
z najbardziej kapitalistycznych miast na Êwiecie le˝y
w paƒstwie, w którym od lat panuje komunistyczny ład
i porzàdek! Od połowy XIX w. obszar ten nale˝ał do korony brytyjskiej. TrzynaÊcie lat temu Hongkong został
ponownie przyłàczony do Chin Ludowych z zachowaniem pewnej odr´bnoÊci ekonomicznej. Obecnie miasto
jest mieszankà nowoczesnoÊci, dawnej tradycji chiƒskiej,
brytyjskiego porzàdku i filozofii Wschodu.

Łukasz Wall

Hong Kong is an extraordinary place when you think of
China. One of the “most” capitalistic cities in the world is
situated in the country where the communist system has
prevailed for years. In the middle of the 20th century the
area became a part of the British Crown. 13. years ago
Hong Kong was reunited with the People’s Republic of
China while preserving a certain degree of economic
independence. Currently, the city combines modernity, past
Chinese tradition, the British order and eastern philosophy.

TIGER OF THE SOUTH

Barwne grupy etniczne, niespotykane nigdzie indziej
na Êwiecie krajobrazy i supernowoczesne
metropolie: Kunming, Hongkong i Makao czekajà
na odkrywc´ na południu chiƒskiego imperium.
Tu poznasz prawdziwà Azj´.

Zdj´cia: leungchopan – Fotolia.com
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Colourful ethnic groups, landscapes impossible
to find anywhere else around the world and super-modern cities: Kunming, Hong Kong and Macau,
await the explorer in the south of the Chinese Empire.
It is here that you discover real Asia.
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URZEKAJÑCA MOZAIKA >> TuryÊci, którzy tak jak ja CAPTIVATING MOSAIC >> Tourist coming to the city
przybywajà do miasta drogà powietrznà, làdujà si´ na lotnisku
wzniesionym na sztucznej wyspie, jednym z najwi´kszych
na Êwiecie. Rozglàdam si´ wokół i odnosz´ wra˝enie, ˝e jestem
otoczony przez nowoczesnoÊç w najlepszym wydaniu, co potwierdzajà m.in. funkcjonujàce od wielu lat najdłu˝sze na Êwiecie schody ruchome (!) łàczàce molo przepraw promowych
z Central Market.
Aby poznaç lepiej „tygrysa” współczesnych Chin, jak cz´sto nazywany jest Hongkong, kolejkà górskà udaj´ na Wzgórze Wiktorii, skàd rozpoÊciera si´ panorama miasta i portu. Przede mnà
a˝ po horyzont roztacza si´ zapierajàcy dech w piersiach widok. Na tle słoƒca zachodzàcego nad wodami Morza Południowochiƒskiego rozciàga si´ rozÊwietlona tysiàcami Êwiatełek
siedmiomilionowa metropolia. Migajàce wszystkimi kolorami
t´czy drapacze chmur, gwarne ulice, ozdobione kolorowymi
Êwiatłami statki kołyszàce si´ na spokojnych wodach zatoki
– taki widok pozostaje w pami´ci na całe ˝ycie.
Kiedy wyruszam na przeja˝d˝k´ tramwajem ze wschodu na zachód Hongkongu, odkrywam inne miasto. Pełne starych, t´tniàcych ˝yciem Êwiàtyƒ, targów kwiatów i ptaków, ulicznych
aptek oferujàcych lecznice zioła. Tam te˝ mo˝na zasi´gnàç porady wró˝ki lub poznaç przyszłoÊç z kart.

by plane like me land in one of the biggest airports in
the world, which is built on an artificial island. I look around
and I get the impression that I am surrounded by modernity at
its best, which is confirmed, among others, by the longest
escalator in the world (!) joining the ferry pier with the Central
Market.
In order to get a better view of the “tiger" of contemporary
China, as Hong Kong is frequently called, I go by cable car to
the Victoria Peak, where the panorama of the city and the port
can be seen. The view before me, to the very horizon, takes
my breath away. The metropolis of seven million inhabitants lit
up with thousands of lights lies against the sun setting beyond
the waters of the South Chinese Sea. The skyscrapers
shimmering with all the colours of the rainbow, noisy streets,
ships adorned with colourful lights and rocking in calm bay
waters – you will remember this image for the rest of your life.
When I go for a ride by tram from the west to the east of Hong
Kong, I discover a thoroughly different city. Full of old temples,
flower and bird markets, street pharmacies offering healing
herbs – all teeming with life. Here you can ask a fortune-teller
for a piece of advice or learn about your future from fortune
telling cards.

Zdj´cia: Olga Khoroshunova – Fotolia.com
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At the foot of the
Karkonosze mountains,
between Wrocław and
Jelenia Góra, there
are 30 unique buildings
surrounded by vast
parklands. Among them
are neogothic castles,
renaissance manor
houses, baroque palaces
and classical residences.

Urszula Gabryelska

SILESIAN ELIZIUM

U podnó˝a Karkonoszy, mi´dzy
Wrocławiem i Jelenià Górà,
wznosi si´ 30 unikalnych
budowli otoczonych rozległymi
parkami. Sà wÊród nich
neogotyckie zamki,
renesansowe dwory,
barokowe pałace
i klasycystyczne
rezydencje.

Zabytkowe budowle wtopione w zielone wzgórza i bujne lasy
Karkonoszy, Rudaw Janowickich i Gór Kaczawskich tworzà unikatowà w skali europejskiej enklaw´, zwanà Dolinà Pałaców
i Ogrodów. Aby zobaczyç je wszystkie potrzeba dwutygodniowego urlopu. My tyle czasu nie mieliÊmy, znaleêliÊmy wi´c takie miejsce, gdzie architektonicznych perełek jest najwi´cej.
Nasz wybór padł na Wojanów (na zdj´ciu powy˝ej), w sàsiedztwie którego znajdujà si´ rezydencje w: Łomnicy, Bukowcu, Mysłakowicach i Karpnikach.

Heritage buildings blended into the green hills and lush forests in
Karkonosze, Rudawy Janowickie and Kaczawskie Mountains create
an enclave that is unique in the world, called the Valley of Palaces
and Gardens. You need a two week vacation to see them all. We
didn’t have that much time, so we found a place with the most
architectural gems. We chose Wojanów, where there are residences
in the neighbouring: Łomnica, Bukowiec, Mysłakowice and Karpniki.

HAUNTED MANOR >> Coming from Warsaw, we went off the
set route to see the most beautiful Lower Silesian castle in Książe.

STRASZNY DWÓR >> Jadàc z Warszawy, odbiliÊmy nie- The mountains visible faintly in the distance, the humming meadows
co z drogi, by zobaczyç najpi´kniejszy z dolnoÊlàskich zamków and the forests covering the horizon drew our trapper’s souls to the

Fot.: R. Sołdek
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w Ksià˝u. Majaczàce w oddali góry, szumiàce łàki i Êcielàce si´
po horyzont lasy Êciàgn´ły nasze traperskie dusze na manowce leÊnych duktów i szutrówek. Zapadł ju˝ zmrok, gdy dotarliÊmy do zamku poło˝onego na wysokiej skarpie nad rzekà Bóbr.
Brama wjazdowa zwieƒczona rzeêbami lwów była zamkni´ta,
a naszym oczom ukazała si´ popadajàca w ruin´ budowla.
Liczne szczyty, wykusze i loggie Êwiadczyły o dawnej urodzie.
DziÊ jednak naje˝ona rusztowaniami trzykondygnacyjna bryła
z masywnà wie˝à i zionàcymi pustkà oknami wyglàda jak sceneria z filmów grozy. Odetchn´liÊmy z ulgà, gdy si´ okazało, ˝e
GPS si´ pomylił, a cel naszej podró˝y znajdował si´ zaledwie
trzy kilometry dalej.

forest tracks and paths. Dusk had fallen when we reached the castle
on the high embankment of the Bóbr River. The gate ornamented
with lion sculptures was closed, and in front of our eyes was a
building in ruins. Numerous peaks, bay windows, and balconies were
proof of its old splendour. Today, however, covered with scaffolding,
the three-storey building with a massive tower and gaping with empty
windows looks like a scene out of horror movies. We were relieved
when it turned out that our GPS made a mistake, and the object of
our journey was 3 km further away.

PALACE OF A PRINCESS >> As soon as we drove into the
vast courtyard surrounded by manor buildings, we knew that it will be

55

54-59 Palace i ogrody2:Swiat

8:57 PM

Page 56

walking around...

spacerem po...

Pałac w Bobrowie / Palace in Bobrów

PAŁAC KSI¢˚NICZKI >> Gdy tylko wjechaliÊmy na rozległy wieloboczny dziedziniec otoczony zabudowaniami folwarcznymi, wiedzieliÊmy, ˝e ˝al b´dzie opuÊciç pałac w Wojanowie. Drog´ podjazdowà zdobi pi´knie oÊwietlona XIX-wieczna fontanna z delfinami. W lustrze wody wypełniajàcej
nieck´ odbija si´ elewacja frontowa pałacu z okràgłymi wie˝ami naro˝nymi. Delikatny piaskowy kolor Êcian przełamuje koralowa czer wieƒ podkreÊlajàca najciekawsze elementy architektoniczne, tj. gzymsy, fryzy, dekoracje okien tudorskich.
Do głównego wejÊcia prowadzi zachowany niemal w całoÊci
podwójny renesansowy portal. Budowl´ z dwóch stron flankujà pawilony ogrodowe. Mieszczà si´ w nich dwukondygnacyjne apartamenty właÊcicieli i pomysłodawców przebudowy,
której pałac zawdzi´cza obecnà neogotyckà form´. Od strony
południowej – ksi´˝nej Luizy, córki króla pruskiego Fryderyka
Wilhelma III, od północnej – jej m´˝a ksi´cia Fryderyka Niderlandzkiego. Najbardziej reprezentacyjnym pomieszczeniem ksià˝´cej rezydencji jest Sala Balowa oÊwietlona przez wysokie
okno emporowe, przez które widaç Ânie˝k´.
Do romantycznego parku opartego o Bóbr prowadzi rozległy
kamienny taras otoczony wachlarzowymi schodami. UdaliÊmy
si´ tam zaraz po Êniadaniu. Długo w´drowaliÊmy Êcie˝kami
przecinajàcymi polany. Stare aleje lipowe i nowo nasadzone
szpalery d´bowe wijà si´ wÊród stawów i strumieni. W parku
znajdujà si´ ustronne altanki sprzyjajàce zadumie oraz tereny rekreacyjne (korty tenisowe, boiska, plac zabaw dla dzieci). W zabudowaniach stajni odkryliÊmy basen, jacuzzi, centrum spa
i sale çwiczeƒ. Pałac w Wojanowie jest bowiem ekskluzywnym
hotelem z dwiema restauracjami, winiarnià, herbaciarnià

i w pełni wyposa˝onymi salami konferencyjnymi. Mo˝na tu organizowaç nie tylko spotkania i konferencje, ale tak˝e niezapomniane przyj´cia weselne.

sad to leave the palace in Wojanów. The driveway is decorated with
a well-lit 19th century fountain with dolphins. The façade of the
palace with rounded side towers is reflected in the mirror of water.
Delicate sandstone colour of the walls is broken by coral red colour
emphasizing the most interesting architectural elements, ie.
cornices, friezes and Tudor window decorations. A double
renaissance portal that has been almost fully preserved leads to the
main entrance. On both sides the building is flanked by garden
pavilions. They contain two-storey apartments belonging to the
owners and originators of the idea to rebuild the palace into its
current neogothic style. From the southern side, princess Louise,
daughter of the Prussian king Frederick Wilhelm III lived there and
from the northern side, lived her husband prince Frederick of the
Netherlands. The most representative area of the princess’
residence is the Ball Room lit by high empire windows, through
which one can see Mount Śnieżka.
A vast stone terrace surrounded by fanned stairs leads to the
romantic park. We went there straight after breakfast. We spent
along time wondering among the paths leading to old linden trees
and newly planted avenues of oak trees meandering through ponds
and creeks. There are secluded garden houses in the park and
recreational areas (tennis courts, playing fields and playground for
children). We discovered a swimming pool, Jacuzzi and a spa and
fitness centre in the built-in stables. The Palace in Wojanów is in fact
an exclusive hotel with two restaurants, winery, a teahouse and fully
equipped conference rooms. One can organise meetings and
conferences here, as well as unforgettable wedding receptions.

PRYWATNE DOMINIUM >> Aby zobaczyç kolejnà rezydencj´ Êlàskich arystokratów, wystarczy przejÊç na drugà stron´ rzeki Bóbr, gdzie wznosi si´ barokowy pałac flankowany
od frontu przez wydatne ryzality ze spłaszczonymi hełmami.
Ozdobiony balkonem portal prowadzi do Êrodka budowli,
w której zachował si´ pierwotny układ wn´trz, hol z doryckimi
kolumnami oraz fragmenty malowideł Êciennych. Na pierwszym
pi´trze jest prezentowana ciekawa wystawa „Dolina pałaców
i ogrodów – nasze dziedzictwo kulturowe”.
KilkanaÊcie metrów dalej znajdujà si´ mniejszy i 100 lat młodszy pałac, zwany Domem Wdów, oraz barokowy folwark. CałoÊç otacza park krajobrazowy w stylu angielskim z widokiem
na Karkonosze i pałac w Wojanowie. Oba parki poło˝one
po dwóch stronach rzeki – łomnicki i wojanowski – tworzà całoÊç, wszak przed wiekami wyszły spod r´ki jednego projektanta Petera Josepha Lenné, twórcy m.in. ogrodów Tiergarten
w Berlinie. W zespole pałacowym w Łomnicy równie˝ mieÊci
si´ hotel prowadzony przez mał˝eƒstwo Küsterów, potomków
ostatnich właÊcicieli majàtku.

PRIVATE DOMINION >> To see the next residence of the
Silesian aristocracy, all one needs to do is go to the other side of the
Bóbr River, where there is a baroque palace flanked at the front by
prominent breaks with flattened domes. The portal decorated by a
balcony leads to the interior of the building, which has retained is
original layout, a hall with Doric columns and fragments of wall
paintings. There is an interesting “Valley of Palaces and Gardens
– our cultural heritage” exhibition on the first floor. A dozen or so
metres further there is a smaller and by 100 years younger palace,

Malownicza formacja skalna Sokolik / Colourful rock formation Sokolnik

Zdj´cia: R. Sołdek (1), Krzysztof Górski (2)
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Pałac ksi´cia Wilhelma Hohenzollerna w Karpnikach
Prince Wilhelm Hohenzollern’s Palace

called The House of Widows, and a baroque manor. The entire
property is surrounded by an English style landscape park with a
view to Karkonosze and the palace in Wojanów. Both Łomnica and
Wojanów parks on both sides of the river create a whole, after all
centuries ago they were designed by the one architect Peter Joseph
DWA PAŁACE W KARPNIKACH >> Kto jednak Lenné, who designed the Tiergarten gardens in Berlin. There is also
chciałby odpoczàç w ciszy i spokoju z dala od drogi i wÊcib- a hotel in the palace complex in Łomnica, run by the Küster family,
skich oczu turystów, powinien wybraç Pałac D´bowy poło˝ony descendents of the last owners.
poza wsià Karpniki za parawanem Gór Sokolich. W stylowo odtworzonych wn´trzach, dost´pnych tylko dla goÊci, utworzo- TWO PALACES IN KARPNIKI >> However, those who
no 12 ekskluzywnych apartamentów oraz centrum spa & would like to rest in peace and quiet far from the roadside and
wellness. Rezydencja zbudowana w 2 poł. XIX w. bardziej przy- snooping tourists, should go to Dębowy Palace located past the
pomina dwór myÊliwski ni˝ pałac. Taki charakter ma tak˝e jadal- Karpniki village past the screen of the Sokolice Mountains. There
nia, w której dominujà motywy łowieckie, a okna zdobià are 12 exclusive apartments with a spa & wellness centre in stylishly
oryginalne malowane witra˝e. Rozczłonkowanà brył´ murowa- rebuilt interiors, accessible only to guests. The residence was built
nej z cegły eklektycznej budowli przykrywajà wysokie, spadzi- in the 2nd half of the 19th century and is more reminiscent of a
ste dachy. O finezyjnym wyglàdzie całoÊci decydujà takie manor than a palace. The dining room has also such a character,
rozwiàzania jak prostokàtna wie˝a w naro˝niku oraz wysuni´- where hunting motifs dominate and the windows are adorned with
te przed lico elewacji ryzalit i wykusz. Niewielki park, z które- original stained glass. The divided eclectic brick building is covered
go kraƒców roztacza si´ pi´kny widok na Karkonosze, zach´ca with high steep roofs. The rectangular tower in the corner and bay
do spacerów.
windows give the building a delicate appearance. A small park where
Goszczàc tu, warto wyruszyç na szlaki oplatajàce malownicze from its edges there is a beautiful view of the Karkonosze mountains
Góry Sokole. Ze wzgl´du na liczne skalne formacje o fantazyjnych makes going for a walk a delight. While staying here it is worth going
kształtach i nazwach, tj. Sokolik, Swaro˝yc, Gilotyna, upodobali je hiking along the route around the picturesque Sokole mountains.
sobie wspinacze. Na szczycie Krzy˝nej (654 m n.p.m.), najwy˝szej Mountain climbers are fond of them due to the numerous rock
góry pasma, stoi krzy˝ z niemieckim napisem: „Błogosławieƒ- formations with fanciful shapes and names, such as Little Falcon,
stwo krzy˝a nad Wilhelmem, jego potomstwem i całà dolinà”. Swarożyc and Guillotine. On the peak of Mt Krzyżna (654 m above
Jak mówi tradycja, postawiła go tutaj ksi´˝niczka Marianna sea level) there is a German cross with the inscription: “The blessed
na czeÊç m´˝a ksi´cia Wilhelma Hohenzollerna, właÊciciela pa- the cross over Wilhelm, his offspring and the whole valley”. Tradition
łacu w Karpnikach wznoszàcego si´ w dolnej cz´Êci wsi, bli- has it that princess Marianna put it there in reverence of her husband
sko drogi do Jeleniej Góry.
Wilhelm Hohenzollern, owner of the palace in Karpniki, in the lower
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Pałac D´bowy w Karpnikach / D´bowy Palace in Karpniki

Pejza˝ Rudaw Janowickich / Rudaw Janowickie landscape

Pałac królewski w Mysłakowicach / Royal Palace in Mysłakowice

Jeden z domów tyrolskich w Mysłakowicach / One of the Tyrolian houses in Mysłakowice

Brat króla Fryderyka Wilhelma III nadał swojej letniej rezydencji romantyczno-obronny charakter, prawdopodobnie sam zaprojektował wyglàd czworobocznej budowli z wewn´trznym
dziedziƒcem, nad którym góruje wysoka wie˝a. Otoczony fosà
pałac w Karpnikach przyciàgał swà atmosferà i klimatem najwi´ksze rody Europy. Oprócz Hohenzollernów, w pałacu goÊciły tak˝e wpływowe rodziny , m.in. holenderska królewska oraz
carska. DziÊ o dawnej ÊwietnoÊci budowli Êwiadczà zachowane fragmenty XIX-wiecznego wyposa˝enia wn´trz. Pałacu jednak nie mo˝na zwiedzaç ze wzgl´du na prace remontowe
podj´te przez prywatnego właÊciciela.

part of the village, close to the road to Jelenia Góra. The brother of King
Frederick Wilhelm III gave its summer residence a romantic and fortified
character, and he himself probably designed the four-sided complex
with a courtyard and a tall tower. Surrounded by a moat the palace in
Karpniki attracted the biggest European aristocratic families with it
atmosphere. Apart from the Hohensellerns, the palace played host to
influential royal Dutch and Tsarist families. Today, remaining fragments
of the 19th century interior speak of the old splendour. However,
the palace is not open to tourists as a private owner is renovating it.

protestanckich osadników oraz restauracja serwujàca dania tyrolskie. Po Êmierci Fryderyka Wilhelma III posiadłoÊç w Mysłakowicach przejàł jego syn Fryderyk Wilhelm IV. Władca
nazywany królem-romantykiem zmienił królewski pałac w neogotycki zamek, który mo˝emy podziwiaç do dzisiaj. Niektóre
pomieszczenia budowli b´dàcej siedzibà szkoły podstawowej
i gimnazjum mo˝na zwiedzaç po uprzednim uzgodnieniu terminu. Zobaczymy wówczas dawnà sal´ balowà i jadalni´ (dziÊ
sal´ gimnastycznà). Dobudowana do południowej fasady przypomina swoim kształtem parowce pływajàce wówczas po Łabie. Dach tej konstrukcji wieƒczà angielskie kominy.

secondary school can be visited upon making a prior appointment.
Then we will see the ball room and dining room (today a gymnasium
hall). English chimneys crown the roof of this construction.

THE KING’S SUMMER RESIDENCE >> Frederick
Wilhelm, the Prussian king, who used to be a frequent visitor at his

LETNIA REZYDENCJA KRÓLA >> Król pruski Fryde- brother’s palace in Karpniki, decided to buy a residence in Kotlina

SENTYMENTALNE ZAŁO˚ENIE>> Pałac w Mysłako-

ryk Wilhelm, który wielokrotnie goÊcił u swego brata w pałacu
w Karpnikach, sam postanowił kupiç rezydencj´ w Kotlinie Jeleniogórskiej. W 1831 r., 33 lata po tym, jak wraz królowà Luizà stanàł na szczycie Ânie˝ki, został właÊcicielem pałacu
w Mysłakowicach. Władca polecił swemu najlepszemu architektowi K.F. Schinklowi przebudowaç pałac na letnià rezydencj´,
zaÊ znakomitemu architektowi zieleni P.J. Lenné zało˝enie ogrodu w stylu angielskim. Do rezydencji dobudowano wie˝´, by
Fryderyk Wilhelm mógł podziwiaç o Êwicie panoram´ Karkonoszy. Wkrótce te˝ niedaleko pałacu królewskiego stan´ła druga wie˝a ewangelickiego koÊcioła.
Król zezwolił na osiedlenie si´ w jego dobrach grupy protestantów wygnanych przez katolickich mieszkaƒców doliny Ziller
w Tyrolu. Ufundował dla nich Êwiàtyni´ w stylu włoskiego romanizmu, do której wejÊcie podtrzymujà antyczne marmurowe
kolumny z wykopalisk w Pompejach podarowane przez króla
Neapolu. Austriaccy koloniÊci wybudowali 65 domów, z których cz´Êç przetrwała do naszych czasów. Budynki składajà si´
z dwóch połàczonych cz´Êci: drewnianej – mieszkalnej i kamiennej – gospodarczej. Elewacje mieszkalne na wysokoÊci
pierwszego pi´tra oplatajà misternie rzeêbione drewniane balkony, wsparte na bogato zdobionych wspornikach. W jednym
z domów tyrolskich mieszczà si´ muzeum przybli˝ajàce histori´

wicach od sàsiedniej posiadłoÊci w Bukowcu, b´dàcej pierwszym zało˝eniem w Kotlinie Jeleniogórskiej przebudowanym
w duchu romantyzmu, oddziela zbocze góry Mrowiec. Jej właÊciciel, wszechstronnie wykształcony hrabia von Reden, podró˝ował po Europie i zwiedzał romantyczne ruiny Anglii. Nigdzie
jednak nie znalazł krajobrazu równie majestatycznego i tajemniczego jak w Karkonoszach.
W 1785 r. kupił pałac w Bukowcu i otoczył go rozległym parkiem krajobrazowym z 54 stawami, pi´knie wkomponowanym
w naturalne otoczenie. W lesie, na wzgórzach wybudował
m.in.: ruiny staroirlandzkiego opactwa, rzymskiego amfiteatru,
Êredniowiecznego zamku, greckà Êwiàtyni´ dumania, herbaciarni´, chat´ krytà mchem. Hrabia wiódł ˝ycie zgodne z naturà, czym oczarował znamienite osobistoÊci ówczesnego Êwiata.
Pałac szybko stał si´ centrum ˝ycia towarzyskiego i kulturalnego. GoÊcili w nim prezydent USA J.Q. Adams, Goethe, rodzina
Radziwiłłów, ksi´˝na Izabella Czartoryska i oczywiÊcie królowie
Prus. Obecnie długie schody i ozdobny portal pałacu prowadzà
do wn´trz, w których mieÊci si´ siedziba Zwiàzku Gmin Karkonoskich. Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej planuje stworzyç tu centrum edukacyjno-szkoleniowe
przybli˝ajàce histori´ Âlàskiego Elizjum, czyli arystokratycznych
rezydencji i otaczajàcych je rozległych parków krajobrazowych.

Jeleniogórska. In 1831, 33 years after he stood with queen Louise
on the peak of Mount Śnieżka, he became the owner of a palace in
Mysłakowice. The ruler commissioned K.F. Schinkel, his best
architect to rebuild the palace into a summer residence, and P.J.
Lenn, the excellent garden architect to establish an English style
garden. A tower was added to the residence so that Frederick
Wilhelm could admire the panorama of Kakonosze at dawn. Soon
after a second tower of the evangelical church was built close to the
royal palace. The king allowed a group of protestants banished by
the catholic inhabitants of the Ziller valley in Tyrol to settle on his
estate. He funded the church for them in Roman style, and its
entrance is upheld by antique marble columns from excavations in
Pompeii, gifted by the king of Naples. Austrian colonialists built 65
houses, some of which have survived till today. The buildings are
made up of two parts: wooden for living, and stone for housekeeping.
The facades on the first storey are adorned with wooden carved
balconies and supported by richly decorated brackets. A museum
about the history of the protestant settlers and a restaurant serving
Tyrolean cuisine are housed in one of the Tyrolean houses. After the
death of Frederick Wilhelm III, the estate in Mysłakowice was taken
over by his son Frederick Wilhelm IV. The ruler, called the romantic
king, changed the royal palace into a neogothic castle, which we can
admire today. Some of the buildings, which house a primary and
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A SENTIMENTAL PROJECT >>The palace in Mysłakowice
is divided from the neighbouring property in Bukowiec, which was
the first in Kotlina Jeleniogórska to be rebuilt in the romantic spirit,
by Mount Mrowiec. Its owner, a comprehensively educated count von
Reden, travelled around Europe and visited the most romantic
English ruins. However, nowhere did he find equally majestic and
mystical landscape as in Karkonosze. He bought the palace in
Bukowiec in 1785 and surrounded it with a panoramic park with 54
ponds, beautifully composed into the natural surroundings. In the
forest, on the hills he built the ruins of an old Irish abbey, Roman
amphitheatre, medieval castle, Greek temple, teahouse, and a cottage
covered with moss. The count led a life in harmony with nature, by
which he enchanted distinguished personalities of his time. The
palace soon became the centre of social and cultural life. Among its
visitors were such notables as J.Q. Adams the USA president,
Goethe, the Radziwiłł family, Princess Izabella Czartoryska and of
course the kings of Prussia. Today, the long stairs and ornamental
palace portal lead to the interior, which houses the Association of
Karkonosze Districts. The Valley of the Palace and Gardens
Foundation in Kotlina Jeleniogórska plans to create an education and
training centre here to promote the history of aristocratic residences
and its surrounding parks, called the Silesian Elizium.
Dojazd: najlepiej samochodem, z Warszawy 460 km.
Getting there: from: best by car, 460 km from Warsaw.
Adresy / Addresses: pałac w Wojanowie, Wojanów 9,
www.palac-wojanow.pl; hotel Pałac Łomnica,
ul. Karpnicka 3, www.palac-lomnica.pl; pałac
w Karpnikach, ul. Łàkowa 1, www.dolinapalcow.pl;
Pałac D´bowy w Karpnikach, ul. Stawowa 12,
www.palac-debowy.pl, pałac w Bukowcu, ul. Robotnicza 6, www.zgk-karkonosze.pl, pałac królewski w Mysłakowicach, ul. Sułkowskiego 1, www.myslakowice.edu.pl
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Opole – the capital of a Polish song
– impresses with its cultural heritage
and high-class monuments. It does not,
however, live only in the past.
It combines with modernity
what is most valuable in history.

Barbara Jampolska-Wasiak

CITY WITH A FLOURISH

Opole – stolica polskiej piosenki – imponuje bogatym
dziedzictwem kulturowym i zabytkami wysokiej
klasy. Nie ˝yje jednak tylko przeszłoÊcià.
To, co w historii najcenniejsze łàczy z nowoczesnoÊcià.

Z czym si´ kojarzy Opole? Przede wszystkim z organizowanym
od 1963 r. Krajowym Festiwalem Piosenki Polskiej. Najwybitniejsi artyÊci bioràcy udział w tym wydarzeniu sà honorowani
gwiazdami na tutejszej Alei Gwiaz FPP. Impreza z 47-letnià tradycjà ju˝ wkrótce zyska nowà opraw´. W połowie przyszłego
roku zasłu˝ony Amfiteatr 1000-lecia zostanie przekształcony
w Narodowe Centrum Piosenki. Drugà imponujàcà inicjatywà
jest nowoczesne centrum wystawienniczo-kongresowe.
Na 6,4 ha powstanà: wielofunkcyjna hala, sala konferencyjna,
ogromny parking i całe zaplecze potrzebne do funkcjonowania
tego typu obiektów. Opole ma rozmach!

What do we associate Opole with? First of all with the National
Festival of Polish Songs organized since 1963. The most
outstanding artists taking part in it are honoured with stars in the
Alley of Stars of the Festival. The 47-year-old event will soon get
a new setting. In the middle of the next year the meritorious
Amphitheatre will be changed into the National Centre of Songs.
The second impressive inititative is a modern exhibition and
congress centre. The area of 6.4 ha will comprise: a multifunctional hall, conference room, giant car park and the
infrastructure necessary for such complexes to function. Opole
has a flourish!

PODRÓ˚ W CZASIE >> W oczekiwa- TRAVELING IN TIME >> While

Zdj´cia: arch. UM Opole
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niu na koncerty ˝aden turysta odwiedzajàcy
Opole nie b´dzie si´ nudził. Miasto poło˝one
malowniczo nad Odrà zostało przyłàczone
do Polski 1020 lat temu. To był dopiero poczàtek barwnej historii regionu i jego stolicy.
Na przestrzeni wieków Opole naje˝d˝ały wojska, m.in. mongolskie, saskie, szwedzkie, rzàdzili tu Wazowie i Habsburgowie, w okresie
mi´dzywojennym Rzesza Niemiecka. W tak
wiekowym grodzie nie brak interesujàcych

waiting for concerts, no tourist visiting Opole will
ever be bored. This picturesque city situated
upon the Oder joined Poland 1020 years ago. It
was just the beginning of the colourful history of
the region and its capital. Throughout centuries
Opole was invaded by Mongol, Saxon, Swedish
and other armies, it was ruled by the House of
Vasa and the House of Habsburg, and between
the wars by the German Reich. In such an old city
there are plenty of interesting monuments like
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Opolska Wenacja / Venice of Opole

zabytków, tj. Wie˝a Piastowska, pozostałoÊci Zamku Piastowskiego, XIV-wieczny koÊciół Êw. Trójcy i klasztor Franciszkanów.
Spacerujàc ulicà Studziennà (niedaleko klasztoru), warto spojrzeç pod nogi – ten bruk pami´ta rzàdy Piastów!
Podró˝ w czasie mo˝na odbyç tak˝e z rodzinà. Miejscem, które zainteresuje wszystkich niezale˝nie od wieku, jest Muzeum
Wsi Opolskiej. W skansenie zgromadzono ponad 50 obiektów
architektury drewnianej układajàcych si´ w osad´. Oprócz zagród na uwag´ zasługujà: koÊciół, szkoła, kuênia i wiatraki.
Dzieciom na pewno spodobajà si´ ekspozycje we wn´trzach
prezentujàce folklor i obyczaje ludowe regionu.
Bardziej przekrojowà prezentacj´ dorobku regionu odnajdziemy
w Muzeum Âlàska Opolskiego. Ciekawie zaaran˝owane wystawy przedstawiajà archeologiczne, etnograficzne i artystyczne
oblicze regionu. W zbiorach muzeum znajduje si´ kolekcja malarstwa polskiego, na którà składajà si´ m.in. dzieła Malczewskiego, Chełmoƒskiego i Cybisa. Cz´sto goszczà tu tak˝e
ekspozycje czasowe. Obecnie mo˝na oglàdaç malarstwo Artura Nacht-Samborskiego i wystaw´ „Postulaty sierpniowe” zorganizowanà z okazji 30-lecia SolidarnoÊci.

the Piast Tower, the remains of the Piast Castle, the 14th-century
Holy Trinity Church and the Franciscan monastery. While walking in
Studzienna street (near the monastery), we should look down
– these cobblestones remember the Piast dynasty rule! Travelling in
time can also be done with one's family. The place interesting
to everybody, regardless of age, is the Opole Open-Air Museum of
Rural Architecture. There are over 50 structures of wooden
architecture in the museum making up a settlement. Apart from
farmsteads, we should focus on: a church, school, forge and windmills. Children will surely like indoor expositions presenting the folklore and customs of the region. A more cross-sectional presentation
of the region heritage can be found in the Opole Silesia museum.
Interestingly arranged exhibitions present archeological, ethnographic
and artistic side of the region. The Museum has in its collection the
paintings of Malczewski, Chełmoński and Cybis, among others.
Temporary exhibitions are also frequent. Currently, we can see the
paintings of Artur Nacht-Samborski and the exhibition "August
demands" organized for the 30th anniversary of Solidarity.

CLOSE TO NATURE >> An ideal place for a family
excursion is a zoo situated on the green Bolko Island, in which there
currently live about 1000 animals, including pandas, lemurs, emu,
turtles and western lowland gorillas. Such gorillas can only be seen
in two Polish cities: Opole and Warsaw. And when we get tired with
urban attractions, we can go to the Młynówka canal, cross the Green
Bridge known as Groszowy (a fee used to be collected for using it)
and get lost in the Venice of Opole, where houses literally emerge
from water. And let the charm of the city surprise us.
Foki z opolskiego ZOO / Seals from the Opole zoo

BLISKO NATURY >> Doskonałym miejscem na rodzinny
wypad jest ZOO usytuowane na pełnej zieleni wyspie Bolko,
w którym mieszka około tysiàca zwierzàt, m.in. pandy, lemury,
emu, ˝ółwie oraz goryle nizinne. Te ostatnie mo˝na podziwiaç
tylko w dwóch polskich miastach: w Opolu i Warszawie.
A kiedy miejskie atrakcje nas zm´czà, warto si´ udaç nad kanał
Młynówk´, przejÊç przez Zielony Mostek, zwany Groszowym
(niegdyÊ pobierano za korzystanie z niego opłat´) zabłàdziç
do Opolskiej Wenecji, gdzie domy wyrastajà prawie z wody. I daç si´ zaskoczyç urokowi miasta.
Dojazd: pociàgiem, autobusem, samochodem / Getting there: by train, bus, car
Muzeum Wsi Opolskiej
bilet normalny/ulgowy – 8/4 zł
Opole Open-Air Museum of Rural Architecture
normal/reduced ticket – PLN 8/4
www.muz-eumwsiopolskiej.pl

Muzeum Âlàska Opolskiego
bilet normalny/ulgowy – 10/5 zł,
Opole Silesia Museum - tickets
normal/reduced ticket – PLN 10/5
www.mso.opole.pl

Ogród Zoologiczny
bilet normalny/ulgowy – 8/5 zł
ZOO
normal/reduced ticket – PLN 8/5
www.zoo.opole.pl

Zdj´cia: arch. UM Opole
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Malowniczy rynek w Olsztynie. W tym mieÊcie Mikołaj Kopernik sp´dził pi´ç lat / Picturesque market square in Olsztyn. Copernicus spent 5 years in this city

Słynny astronom nie ograniczał si´ do badania
gwiazd – był matematykiem, prawnikiem, lekarzem, tłumaczem, ekonomistà, a przede wszystkim
duchownym. Kształcił si´ w Krakowie, Bolonii, Rzymie, Padwie i Ferrarze. A po powrocie z zagranicznych woja˝y był zwiàzany z ró˝nymi miastami
i miejscowoÊciami na Warmii, które obecnie połàczył pieszy szlak turystyczny jego imienia. Pozwala
on nie tylko na podziwianie zabytków, ale tak˝e
na odpoczynek na malowniczych terenach Zalewu
WiÊlanego, wÊród pi´knych krajobrazów ukształtowanych przez rzeki Pasł´k´, Wałsz´ i Łyn´. Skrajnymi punktami Szlaku Kopernikowskiego sà dwa
wa˝ne dla astronoma miasta – Olsztyn i rodzinny
Toruƒ. Jednak najciekawsze miejsca zwiàzane z Kopernikiem odnajdziemy na Warmii (warmiƒsko-mazurska nitka szlaku liczy ok. 230 km).

Co oprócz pi´knego poło˝enia
łàczy Olsztyn, Pieni´˝no,
Dobre Miasto, Lidzbark
Warmiƒski i Frombork?
Wszystkie te miasta miały
zaszczyt goÊciç jednego
z najwybitniejszych Polaków
– Mikołaja Kopernika.
DziÊ tworzà szlak
noszàcy jego imi´.
TRACING COPERNICUS

Barbara
Jampolska-Wasiak

Zdj´cia: T. Olendzki (10), Bogusław Kulesza (1)
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START W OLSZTYNIE >> Szlak rozpoczyna si´ w Olsztynie, gdzie w latach 1516–1521 Mikołaj Kopernik pracował naukowo. W centrum stoi
pomnik – astronom siedzi na ceglanej ławce
przed zamkiem Kapituły Warmiƒskiej, wyglàda, jakby wspominał lata, które sp´dził w jednym ze
skrzydeł budowli. Obecnie mieÊci si´ tu Muzeum
Warmii i Mazur z ciekawà wystawà kopernikow-

The famous astronomer did not limit himself only
to examining stars – he was a mathematician,
lawyer, doctor, translator, economist, and most
importantly a clergyman. He studied in Kraków,
Bologna, Rome, Padua and Ferrara. After
coming back from his travels, he was connected
with different towns in Warmia, which are right
now linked by a walking trail bearing his name.
The trail not only gives you a chance to see
monuments, but also to rest in the picturesque
area of the Vistula Lagoon, among beautiful
landscapes shaped by the rivers Pasłęka, Wałsza
and Łyna. The border points of the Copernicus
Trail are the two cities important for him –
Olsztyn and his native Toruń. But the most
interesting places associated with Copernicus
can be found in Warmia (the Warmia-Masuria
part of the trail is 230 km long).

START IN OLSZTYN >> The trail starts in
Olsztyn, where Nicolaus Copernicus conducted
his scientific research in 1516–1521. In the
centre there is a statue - the astronomer is sitting
on a brick bench in front of the Warmia Chapter
and he seems to be reflecting on the years he
spent in one of the outbuildings. Currently, this it

What, apart from
beautiful location,
do Olsztyn, Pieni´˝no,
Dobre Miasto, Lidzbark
Warmiƒski and Frombork
have in common?
All these cities had
the privilege of having
one of the most
outstanding Poles
as their guest – Nicolaus
Copernicus. Today
they form the trail
bearing his name.
Najstarsza cz´Êç Olsztyna
The oldest part of Olsztyn
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the mid-14th cent. a church was built here. The existing one
dates back to the 18th century The following year the Warmia
Calvary, patterned after the the Jerusalem one, was erected
next to the temple.

skà. Jej najwa˝niejszym eksponatem jest astronomiczna tablica doÊwiadczalna do badania rzeczywistej długoÊci roku wykonana
przez astronoma w 1517 r. O zwiàzkach miasta z astronomià przypominajà tak˝e XIX-wieczna wie˝a wodociàgowa na wzgórzu Êw.
Andrzeja, w której obecnie znajduje si´ obserwatorium, i planetarium (drugie co do wielkoÊci w Polsce).
Pobliskie Dobre Miasto szczyci si´ ogromnà gotyckà kolegiatà
z XIV w. skrywajàcà cenne zabytki sakralne, tj. tryptyk Matki Boskiej
z XV w. z rzeêbà Maryi z Dzieciàtkiem oraz ołtarz Trójcy Âwi´tej
z póênogotyckà rzeêbà Tronu Łaski. Latem w Êwiàtyni sà organizowane koncerty organowe. Podczas spaceru po mieÊcie warto te˝
zajrzeç do koÊcioła Êw. Mikołaja (obecnie Êwiàtynia w obrzàdku
ukraiƒsko-bizantyjskim) oraz do urokliwej Baszty Bocianiej, pozostałoÊci po Êredniowiecznych murach obronnych.

CUD Z EUCHARYSTIÑ >> Ciekawymi przystankami na trasie sà: wieÊ Bràswałd, gdzie w latach 1517–1518 Kopernik osiedlał chłopów, i Głotowo b´dàce w XIV w. popularnym miejscem
pielgrzymek. Jak głosi legenda, rolnik orzàcy pole znalazł w ziemi
kielich z Eucharystià – pozostałoÊç po spalonym przez Litwinów
koÊciele. Ponoç woły ciàgnàce pług ukl´kły. Kielich w procesji przeZamek Biskupów Warmiƒskich w Lidzbarku Warmiƒskim
niesiono do koÊcioła w Dobrym MieÊcie, jednak hostia w cudowThe Warmia Bishops' Castle in Lidzbark Warmiƒsk
ny sposób wracała do Głotowa na miejsce, w którym została
wykopana. Ju˝ w połowie XIV w. wybudowano tu koÊciół. Obecnie
istniejàcy pochodzi z XVIII w. W nast´pnym stuleciu obok Êwiàtyni the Museum of Warmia and Masuria with an interesting
wzniesiono Kalwari´ Warmiƒskà, wzorowanà na jerozolimskiej.
Copernicus exhibition. The most important exhibit is an
astronomical table for examining the actual length of the year.
Wn´trze olsztyƒskiego planetarium / Inside the Olsztyn planetary It was made by Copernicus in 1517. What points to the city's
connections with astronomy is the 19th-century water pump
tower on St Andrew's hill, where an observatory is housed, and
a planetarium (the second biggest one in Poland). The nearby
Dobre Miasto is famous for its giant Gothic collegiate church
from the 14th century boasting precious sacred objects, i.e. the
Madonna triptych from the 15th century with the sculpture of
Madonna and Child, and the Holy Trinity altar with the LateGothic sculpture of the Throne of Grace. In the summer organ
concerts are organized in the temple. While walking around the
city, it is worth visiting St Nicolas Church (right now of UkrainianGreek Catholic rite) and the charming Stork Tower, which used
to be a part of medieval ramparts.

THE EUCHARIST MIRACLE >> Interesting stops on the
trail are: the village of Brąsław, where in 1517–1518 Copernicus
settled peasants, and in Głotowo – in the 14th century a popular
pilgrimage destination. According to the legend, while tilling the
field a farmer found a cup with the Eucharist – the remnant of
a church burnt down by the Lithuanians. Allegedly, the oxen
pulling the cart knelt down. The cup was taken in procession
to a church in Dobre Miasto, but miraculously the communion
bread kept to reappear Głotowo, where it had been dug out. In

Gotycka kolegiata w Dobrym MieÊcie
Gothic collegiate church in Dobre Miasto

NARODZINY HELIOCENTRYZMU >> Kr´ta rzeka Łyna
prowadzi do Lidzbarka Warmiƒskiego – do XVIII w. stolicy Warmii.
W tutejszym okazałym gotyckim Zamku Biskupów Warmiƒskich
mieszkali m.in. Jan Dantyszek, Stanisław Hozjusz, Marcin Kromer,
Jan Olbracht i Mikołaj Kopernik. WłaÊnie tutaj wykrystalizowała si´
teoria heliocentryczna spisana w „Commentariolus”, a rozwini´ta
nieco póêniej we Fromborku. W latach 20. XVI w. na tutejszym
zamku Kopernik sprawował najwy˝szà godnoÊç w ˝yciu – generalnego administratora diecezji warmiƒskiej. Cz´sto przybywał tu jako lekarz biskupów i ich współpracowników. SpoÊród lidzbarskich
zabytków na uwag´ zasługujà tak˝e koÊciół z XIV w. i dawne mury obronne. Z Lidzbarka szlak wiedzie do Ornety, którà Mikołaj Kopernik odwiedził, jak wspominajà êródła historyczne, asystujàc
biskupowi Janowi Dantyszkowi przy odbiorze przysi´gi składanej
komornictwu biskupiemu. W êródłach zachowała si´ nawet dokładna informacja, ˝e przebywał tutaj w dniach 22–25 paêdziernika 1518 r. i 11–12 marca 1519 r.
Kolejnà budowlà, która goÊciła Kopernika, jest XIV-wieczny zamek
w Pieni´˝nie. To właÊnie stàd astronom jako administrator dóbr
wspólnych wyje˝d˝ał na lokacje sàsiednich wsi. W dalszej drodze
warto zatrzymaç si´ w Braniewie – najstarszym mieÊcie warmiƒskim, pierwszej siedzibie biskupów warmiƒskich i kapituły warmiƒskiej. W XVIII w. było najwi´kszym miastem regionu. Szczyciło si´
wówczas okazałym zamkiem biskupim, z którego do naszych
czasów przetrwała 15-metrowa gotycka wie˝a bramna. Nad
okolicà majestatycznie góruje XIV-wieczna bazylika Êw. Katarzyny

BIRTH OF HELIOCENTRISM >> The meandering Łyna
leads to Lidzbark Warmiński – the 18th-century capital of
Warmia. In the impressive Gothic Castle of the Warmia Bishops
there lived people like: Jan Dantyszek, Stanisław Hozjusz,
Marcin Kromer, Jan Olbracht and Nicolaus Copernicus. It was
here that the heliocentric theory written down in
"Commentariolus" crystallized: the theory was later developed
in Frombork. In the 1520s Copernicus held the highest-ranking
post of his life in the Frombork castle - he was a general
administrator of the Warmia diocese. He often came here as a
doctor of bishops and their associates. Lidzbark monuments
worthy of attention include also the 14th-century church and
old ramparts. From Lidzbark the trail leads to Orneta, visited by
Copernicus, according to chronicles, while assisting bishop Jan
Dantyszek administering an oath before the bishops' bailiff.
There are sources saying specifically that he stayed here on
22–25 October 1518 and on 11–12 March 1519.
Another edifice where Copernicus was a guest is the 14thcentury castle in Pieniężno. From here Copernicus, as an
administrator of common properties, left to locate neighbouring
villages. Next, it is worth stopping in Braniewo, the oldest
Warmia town and the first seat of Warmia bishops and the
Warmia chapter. In the 18th-century it was the biggest town in
the region. At that time, it boasted an impressive bishop castle,
out of which only a 15 -meter Gothic gate tower has survived.
The 14th-century St Katherine Basilica, with its austere interior
and wonderful vaults lit up by the light coming through tall
windows, towers over the area. Braniewo is the starting point
of a regional railway. Much of its route lies on the shore of the
Vistula Lagoon; it leads to Frombork.
Bazylika Êw. Katarzyny w Braniewie / St Katherine Basilica in Braniewo
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Frombork widziany ze Wzgórza Katedralnego / Frombork seen from the Cathedral Hill

o surowym wspaniale sklepionym wn´trzu doÊwietlonym Êwiatłem SECRETS OF COPERNICUS >> Charming Frombork is
wpadajàcym przez smukłe okna. W Braniewie startuje kolej nad visited not only by the enthusiasts of astronomy. Those
zalewowa. Znacznà cz´Êç trasy pokonuje przy brzegu Zalewu Wi- interested in history will surely be attracted by the buildings
Êlanego, mo˝na nià dojechaç do Fromborka.
situated on a fortified hill. There, we can admire the Assumption
of Mary and St Andrew Archcathedral Basilica, the Radziejowski
SEKRETY KOPERNIKA >> Uroczy Frombork jest ch´tnie tower (with the Foucault pendulum inside and a planetarium in
odwiedzany nie tylko przez pasjonatów astronomii. Zainteresowa- the basement) and places associated with Copernicus - his
nych historià na pewno skuszà budowle usytuowane na wzgórzu private observation tower and the museum of his name. Apart
obronnym. Mo˝na tam podziwiaç bazylik´ Archikatedralnà from the cathedral hill, there are canonries. One of them has
Wniebowzi´cia NMP i Êw. Andrzeja, wie˝´ Radziejowskiego been erected on the foundations of Copernicus' canonry. But
(znajduje si´ w niej wahadło Foucaulta, a w przyziemiu these are not the only interesting monuments in town!
– planetarium) i miejsca zwiàzane z Mikołajem Kopernikiem Copernicus' links with Frombork were the longest. He lived here
– prywatnà wie˝´ astronoma oraz muzeum jego imienia. Poza from 1510 till his death. Here he finished his most important
wzgórzem katedralnym znajdujà si´ kanonie. Jedna z nich wznosi work, which he had commenced in Olsztyn, "De revolutionibus
si´ na fundamentach kanonii Mikołaja Kopernika. Nie sà to jedyne orbium coelestium," which revolutionized science and the
worldview of that time, he developed the project of a monetary
warte zobaczenia zabytki w mieÊcie!
Mikołaj Kopernik z Fromborkiem był zwiàzany najdłu˝ej. Mieszkał reform and treated the inhabitants of the town and nearby
tu od 1510 r. a˝ do Êmierci. WłaÊnie tu ukoƒczył najwa˝niejsze villages - his prescriptions have been preserved till now. There is
dzieło, zacz´te w Olsztynie – „De revolutionibus orbium coele- a romantic story associated with Frombork, which does not fit in
stium”, które zrewolucjonizowało nauk´ i ówczesny Êwiatopoglàd, our picture of Copernicus. The astronomer often exchanged
opracował projekt reformy monetarnej, leczył mieszkaƒców mia- letters with Jan Dantyszek (a renaissance man – a traveler, poet,
steczka i okolicznych wsi – do dziÊ zachowały si´ wypisywane diplomat, the first ever Polish ambassador). From these letters
we know that for at least 8 years Copernicus lived with the
przez niego recepty.
Z zabytkowym Fromborkiem łàczy si´ romantyczna historia, zupeł- beautiful Dutch lady, Miss Schilling. It was probably something
nie niepasujàca do naszego wyobra˝enia o Koperniku. Astronom more than friendship. We do not know the ending of the story,
cz´sto korespondował z Janem Dantyszkiem (człowiekiem rene- but she reportedly went to Gdańsk. However, during the
sansu – podró˝nikiem, poetà, dyplomatà, pierwszym w historii renovation of the cellars in the oldest brick building of Gdańsk,
polskim ambasadorem). Z zachowanych listów wynika, ˝e przez a chest with the date of 1539, the name of Anna and an illegible
co najmniej osiem lat Kopernik mieszkał z pi´knà Holenderkà An- word – probably Schilling, was found. This is not the only secret

Ratusz na rynku w Ornecie / Town hall in Orneta

Panorama na elblàskà starówk´ / Elblàg's Old Town

nà Schilling, z którà prawdopodobnie łàczyło go coÊ wi´cej ni˝
tylko przyjaêƒ. Nie znamy zakoƒczenia tej historii, podobno
Holenderka wyjechała do Gdaƒska. Faktem natomiast jest, ˝e podczas remontu piwnic najstarszego ceglanego budynku w Gdaƒsku
znaleziono kufer z datà 1539, imieniem Anna i mocno zamazanym
słowem – prawdopodobnie Schilling.
Nie jest to jedyny sekret zwiàzany z Kopernikiem – przez wiele lat
zagadkà było, gdzie został pochowany zmarły w 1543 r. astronom.
Niedawno odnaleziono w katedrze jego szczàtki, a 22 maja 2010 r.
zostały one uroczyÊcie pochowane przy ołtarzu w katedrze.
Jeden dzieƒ, by zwiedziç to niezwykłe miasto, to stanowczo za mało, tym bardziej ˝e w tym roku z okazji 700-lecia zaplanowano wiele interesujàch imprez. W paêdzierniku do Fromborka zawitajà
wielbiciele warcabów – w dniach 15–17 odb´dzie si´ Mi´dzynarodowy Turniej w Warcabach Klasycznych. Listopad minie w barwach narodowych – najwa˝niejszy punktem programu b´dà
obchody Dnia NiepodległoÊci, zaÊ w grudniu, w mikołajki, zostanie
zorganizowany konkurs potraw wigilijnych. Uroczyste zakoƒczenie obchodów 700-lecia miasta Mikołaja Kopernika przypada
18 grudnia podczas miejskiej wigilii.

of Copernicus - for many years it was a mystery where the
astronomer, who had died in 1543, was burried. His remains
have been recently found in the cathedral and on 22nd May
2010 they were formally buried next to the cathedral altar. One
day is far too short for visiting this amazing town, especially this
year, when because of the 700th anniversary many interesting
events have been planned. In October Frombork will be visited
by draughts enthusiasts for the International Classic Draughts
Competition (15–17th October). November will be a Polish
month, with Independence Day celebrations as its major event,
and in December, on Santa Claus Day, there will be a Christmas
Eve dish contest. On 18th December the celebrations of the
700th anniversary of Copernicus' town will have a formal ending.

NA KONIEC WYPOCZYNEK >> Ostatnim przystankiem
na Szlaku Kopernikowskim jest niemal 800-letni Elblàg. Astronom
bywał w tym mieÊcie wielokrotnie, towarzyszàc wujowi Łukaszowi Watzenrode i pełniàc obowiàzki, m.in. lekarskie. Tutaj tak˝e miało miejsce interesujàce zdarzenie – 21 lutego 1531 r. młodzi elblà˝anie w karnawałowych nastrojach postanowili pokpiç z koÊcielnych dygnitarzy, urzàdzajàc maskaradowy pochód. Przeszli
przez Stary Rynek przebrani za zakonników, walàc w b´bny i tràbiàc. Naigrawali si´ m.in. z biskupa Maurycego Ferbera i Mikołaja Kopernika. Nie zachowały si´ przekazy mówiàce o reakcji astronoma, biskup zapewne nie miał poczucia humoru, bo zaskar˝ył
Rad´ Miasta i prowodyrów maskarady, ˝àdajàc ukarania winnych.
Po zakoƒczeniu podró˝y szlakiem słynnego astronoma znajdêmy
kilka chwil na zasłu˝ony odpoczynek na łonie przyrody – wszak
Warmia to jeden z najpi´kniejszych regionów Polski.

FINALLY RELAX >> The last stop on the Copernicus Trail
is almost 800-year-old Elbląg. The astronomer often visited this
city, while accompanying his uncle Łukasz Watzenrode and
performing his duties as a doctor. An interesting event took
place in the town – on 21st February 1531 young inhabitants of
Elbląg, wearing their carnival attires, decided to mock church
dignitaries in a masquerade. They marched through the Old
Market Square dressed as monks, playing drums and trumpets.
They made fun of the bishop Maurycy Ferber and of Copernicus.
We know nothing of the astronomer's reaction. The bishop
probably had no sense of humour because he sued the City
Council and the leaders of the masquerade, and he demanded
them to be punished. At the end of the trip along the famous
astronomer's trail, let us find some time to relax close to nature.
After all, Warmia is one of the most beautiful regions of Poland.
Informacja turystyczna / Tourist information:
Olsztyn – ul. Staromiejska 1
Lidzbark Warmiƒski – ul. Wysokiej Bramy 2
Frombork – ul. M∏ynarska 5a
Elblàg – ul. Czerwonego Krzy˝a 2

Braniewo
Frombork
Pieniężno
Elbląg
Lidzbark
Orneta
Warmiński
Dobre
Miasto
Olsztyn
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POWIAT SKAR˚YSKI

ON THE BANKS OF THE KAMIENNA

El˝bieta Wołoszyƒska
Marek Wołoszyƒski

Dawna siedziba zarzàdu huty w Mostkach / Former management seat of the Mostki ironworks

Powiat skar˝yski poło˝ony na przedpolu Gór Âwi´tokrzyskich stanowi dobrà
baz´ wypadowà do zwiedzania najstarszych polskich gór. Rozległe lasy porastajàce ponad 60 proc. powierzchni powiatu kuszà turystów aktywnych,
lubiàcych jazd´ na rowerze, konne przeja˝d˝ki i piesze w´drówki. Zapaleni
grzybiarze i fotograficy przyrody odnajdà tu raj na ziemi.

TAJEMNICE LEÂNYCH OST¢PÓW >> Na południowy-zachód
od Skar˝yska-Kamiennej ciàgnà si´ kompleksy leÊne wchodzàce w skład
Suchedniowsko-Obl´gorskiego Parku Krajobrazowego. Niektóre partie
lasów, np. w okolicy Bli˝yna, zachowały pierwotny, puszczaƒski charakter. Mo˝na je podziwiaç w rezer watach Ciechostowice, Dalejów oraz
Âwinia Góra, rosnà tam nawet 250-letnie drzewa. Baczni obserwatorzy
odnajdà takie florystyczne rzadkoÊci, jak Êwiecàcy mech i liczydło górskie.
LeÊne knieje zamieszkuje zwierzyna płowa oraz dziki ˝erujàce na pobliskich łàkach. Szczególnie łatwo dostrzec je wczesnym rankiem lub tu˝
przed zachodem słoƒca. W ostatnim czasie w okolicy rezerwatu Dalejów
pojawiła si´ niewielka wataha wilków.

Cisza. Poranne słoƒce przeÊwituje przez obsypany
kolorami jesienny las. Szmer strumienia wiedzie
nas ku zagubionym w lesie skupiskom niezwykłych
skałek. Mgły, zalegajàce nad licznymi rozlewiskami
i zalewami, powoli opadajà. Nie trzeba szukaç
lepszego miejsca do odpoczynku.

Zdj´cia: R. Karpiƒska
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W DRODZE DO PIEKŁA… >> LeÊne ost´py skrywajà tak˝e
diabelskie tajemnice. Niedaleko rezerwatu Dalejów w północnej cz´Êci
powiatu sà usytuowane dwa pomniki przyrody nieo˝ywionej Piekło Dalejowskie oraz Brama Piekła. Mianem „piekieł” miejscowa ludnoÊç okreÊlała pustki skalne. Legendy głoszà, ˝e zamieszkujà je diabelskie postacie,
które nocà harcujà na skałach. Ich okrzyki słychaç ponoç w okolicznych
wsiach. W Piekle Dalejowskim skałki (Êciany, progi, stoły i bloki skalne
o wysokoÊci do 4 m) łàczà si´ w grupy tworzàce labirynt. Drugi pomnik
przyrody – Brama Piekła (na zdj´ciu obok) – zawdzi´cza nazw´ specyficznej formie. Na dwóch blokach piaskowca wsparty jest trzeci głaz,
tworzàc przejÊcie, jak mówi legenda, umieszczone w tym miejscu przez
siły diabelskie.
W Skar˝ysku-Kamiennej, niedaleko zalewu Rejów wznosi sie Skałka Rejowska – wychodnia piaskowca o długoÊci 250 m – skrywajàca dwie
niewielkie jaskinie: Dziurawe Okno oraz Schronisko. Diabelskie moce
opanowały tak˝e wychodnie jasnoszarych piaskowców na Bukowej Górze (484 m) w PaÊmie Klonowskim. Skałki rozrzucone w szczytowej partii wzniesienia wÊród przepi´knego bukowego lasu majà nawet 5 m
wysokoÊci. Porastajà je rzadkie gatunki porostów.
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Resztki zapory przy młynie Olszanka / Remains of a dam near the Olszanka mill

Silence. The morning sun shines through the autumn
forest rich in colours. Humming of the brook leads
us to the clusters of unusual rocks lost in the woods. Mists,
hanging over numerous backwaters and reservoirs, slowly
descend. There is no need to look for a better resting place.

Dojazd: drogà nr 7.
Informacja turystyczna: Wydział Rozwoju
Powiatu, Starostwo Powiatowe
w Skar˝ysku-Kamiennej, tel. (41) 395 30 12
Getting there: route no 7.
www.skarzysko.powiat.pl

Nowy Młyn w Skar˝ysku-Kamiennej powstał w 1930 r. na miejscu XVI-wiecznego obiektu / Nowy Młyn in Skar˝ysko-Kamienna was built in 1930 on the spot of a 16-century building

NAD ZALEWEM >> KoniecznoÊç uzyskania The Skarżysko district, situated in the foreground of the Świętokrzyskie
energii dla przemysłu rozwijajàcego si´ w oparciu
o miejscowe rudy metali spowodowała, ˝e
od XVI w. na Kamiennej i jej dopływach budowano
liczne zapory. Powstawały przy nich te˝ młyny wodne. Niestety z 14 obiektów zachowało si´ jedynie
kilka, np. młyn Berezów (nale˝àcy niegdyÊ do rodziny Herlingów-Grudziƒskich) oraz młyn J´drów w Suchedniowie. Nie pełnià jednak pierwotnych funkcji.
Wart odwiedzenia jest równie˝ Nowy Młyn w Skar˝ysku-Kamiennej, który powstał w 1930 r. na miejscu XVI-wiecznego obiektu. Znajdujàce si´ przy nim
spi´trzenie jest wykorzystywane do nap´du małej
elektrowni wodnej. Specyficzne warunki hydrotechniczne w znacznym stopniu ukształtowały obecny
krajobraz powiatu. Liczne zalewy, spi´trzenia oraz
rozlewiska sprawiajà, i˝ region przywodzi na myÊl
Biebrz´ lub Mazury. Do najwi´kszych zalewów
w powiecie nale˝à obiekt w Mostkach oraz zalew
Rejów w Skar˝ysku-Kamiennej. Nabrze˝ne pla˝e to
doskonałe miejsce wypoczynku po trudach pieszej
w´drówki czy jazdy na rowerze.

OD PREHISTORII DO STASZICA >>
O dynamicznym rozwoju gospodarczym powiatu
zdecydowały liczne zło˝a rud ˝elaza. Niedaleko
Skar˝yska-Kamiennej odkryto prehistoryczne kopal-

Mountains, is a good base to visit the oldest Polish mountains. Vast forests,
covering more than 60% of the district, attract active tourists who like cycling,
horse riding and hiking. Mushroom pickers and photographers will find a
paradise on a Earth here.

SECRETS OF THE BACKWOODS >> To the south-west of
Skarżysko-Kamienna there spread forests belonging to the SuchedniówOblęgorek Landscape Park. Some parts of the forests, e.g. near Bliżyn,
preserved their original, primeval character. They can be admired in the reserves
of Ciechostowice, Dalejów and Świnia Góra, where even 250-year old trees grow.
Keen observers will find there such plant rarities as shining moss or Streptopus
amplexifolius. The forests are inhabited by deer and wild boars feeding on nearby
meadows. They can be easily met in the early morning or just before sunset. In
recent times a small pack of wolves has appeared near the Dalejów reserve.
ON THE ROAD TO HELL >> Backwoods conceal also some
devilish secrets. Near the Dalejów reserve, in the northern part of the district,
there are two monuments of inanimate nature: the Dalejów Hell and the Gate
of Hell. The term "hell" was used by local people to refer to hollows in the
rocks. According to legends, the rocks are inhabited by devilish creatures
frolicking on them at night. Their cries can reportedly be heard in the nearby
villages. In the Dalejów Hell, the rocks (walls, ridges, tables and blocks up to
4 m high) create groups, which make a labyrinth. Another natural monument,
the Gate of Hell, owes its name to its specific shape. On two sandstone
blocks the third boulder is lent creating a passage which, according to the
legend, was made here by devilish forces. In Skarżysko-Kamienna, near the

Zdj´cia: Andrzej Janiszewski, Sławomir Buga, Andrzej StaÊkowiak
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nie hematytu, z którego wyrabiano ochr´ – czerwony barwnik symbolizujàcy ˝ycie. Ludzie trudniàcy si´ wydobyciem mieszkali w obozowiskach
(szacuje si´, ˝e było ich prawie 400) w dolinie rzeki Kamiennej. To niezwykłej wagi miejsce w latach 50. XX w. obj´to ochronà, tworzàc rezerwat
archeologiczny Rydno. Co roku w maju sà w nim
organizowane pikniki archeologiczne, które przenoszà uczestników w czasy paleolitu, ukazujàc ˝ycie prehistorycznej osady.
Wydobycie rud ˝elaza przesàdziło o utworzeniu
Staropolskiego Zagł´bia Przemysłowego. Ambitne
plany rozbudowy przemysłu rozwijajàcego si´
wzdłu˝ Kamiennej i bazujàcego na wytopie ˝elaza stworzył Stanisław Staszic. W poł. XVIII w. w
Bzinie (obecnie dzielnica Skar˝yska-Kamiennej) został wybudowany olbrzymi piec do wytopu rudy
˝elaza. Do dzisiaj zachował si´ jedynie fragment
tamy spi´trzajàcej wody Kamiennej. W znacznie
lepszym stanie przetrwały ruiny wielkiego pieca
na Rejowie (dzielnica Skar˝yska-Kamiennej).
W salach Muzeum im. Orła Białego w stolicy powiatu mo˝na obejrzeç wyroby dawnej huty,
w tym naczynia gospodarcze o bardzo cienkich
Êciankach. Nawet współczesne odlewnie nie sà
w stanie wyprodukowaç tak finezyjnych
wyrobów.

Rejów reservoir, there is Skałka Rejowska – 250-meter long sandstone outcrop,
which conceals two small caves: Dziurawe Okno and Schronisko. Devilish forces
took possession also of the outcrops of light-grey sandstones on
Bukowa Góra (484 m) in the Klonowskie Range. Rocks scattered in
the upper part of the elevation, among beautiful beech woods, are up
to 5 m high. They are covered with rare varieties of algae and lichens.

AT THE RESERVOIR >> The necessity to obtain energy for
the industry based on local metal ores contributed to the building of
numerous dams on the Kamienna and its tributaries since the 16th
century. Water mills were also built near them. Unfortunately, out of 14 mills only
a few have survived, e.g. the Berezów mill (it belonged to the Herling-Grudziński
family) and the Jędrów mill in Suchedniów. They do not perform their original
functions. It is also worth visiting Nowy Młyn in Skarżysko-Kamienna, which was
built in 1930 on the spot of the 16th-century building. The nearby dam is used to
propel a small water-power station. Specific hydro-technological conditions have
shaped much of the landscape of the district. Numerous reservoirs, dams and
backwaters bring to mind the Biebrza or Masuria. The biggest reservoirs of the
district are the one in Mostki and the Rejów reservoir in Skarżysko-Kamienna.
The beaches are ideal places to rest after hiking or cycling.
FROM PREHISTORY TO STASZIC >> Dynamic economic growth of the
region was determined by iron ores. Near Skarżysko-Kamienna prehistoric
hematite mines were discovered. The mineral was used to produce ochre – red
dye, which symbolizes life. The people who made it lived in camps (approximately
400) in the Kamienna valley. This extremely important place has been protected
since the 1950s, when and the Rydno archeological reserve was created. Every
year in May, archeological picnics are organized there taking the participants to
Paleolithic Age. Iron ore mining led to the establishment of the Old-Polish Industrial
Region. Ambitious plans to develop the industry based on iron smelting along the
Kamienna were created by Stanisław Staszic. In the mid-18th century in Bzin (now
part of Skarżysko-Kamienna) a huge furnace for smelting iron was built. Now only a
fragment of the Kamienna river dam has survived. The ruins of a big furnace in Rejów
are in a much better condition. In the White Eagle Museum, in the capital of the
district, we can see the products of the old ironworks, including very thin-valled
vessels. Even contemporary foundries are not able to produce such sophisticated
articles.
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culinary travels

podró˝e od kuchni

Na piwo
do Belgii
Mirek Osip
HAVE A BEER
IN BELGIUM

Narodowy trunek
Belgów wielu piwoszy
zadziwia bogactwem
smaku. TuryÊci cz´sto si´
zastanawiajà, w jakim
browarze i od jakiego gatunku rozpoczàç degustacj´.

Orval – bursztynowy specjał od trapisów / Orval, the amber special of the Trappists

ze i piwa owocowe. Cz´sto wykorzystuje si´ fermentacj´ górnà. Poczàtki tej metody si´gajà połowy XIV w., gdy cesarz
Karol IV nakazał brabanckim piwowarom u˝ywaç chmielu
do produkcji piwa. Rezultatem jest doskonały napój o pełnym smaku i przyjemnym zapachu. Tak powstajà piwa: specjalne, zakonne, opackie, białe, miejskie i regionalne.
W Belgii du˝à popularnoÊcià cieszà si´ te wytwarzane przez
zakon trapistów i opatrzone etykietkà z napisem: Authentic
Trappist Product. Ich warzenie odbywa si´ na terenie opactwa pod Êcisłà kontrolà społecznoÊci zakonnej. Do produkcji
u˝ywa si´ wody ze specjalnej studni oraz słodu zawierajàcego du˝e iloÊci azotu. Prawo do wyrobu piwa trapistów ma
w Belgii szeÊç klasztorów (po trzy w ka˝dym regionie), tj. Chimay, Orval, Rochefort (Walonia) praz Westmael, Westvleeteren i Achel (Flandria).

Jeszcze na poczàtku XX w. w Belgii działało ponad
3 tys. browarów. DziÊ mimo konsolidacji przetrwało 140 przodujàcych wytwórców zasypujàcych rynek
blisko 600 gatunkami bursztynowego trunku. Belgijskie piwo cz´sto jest rozlewane do butelek korkowanych jak szampany, tzn. z oryginalnym bufoniastym
korkiem, i dodatkowo zabezpieczone miedzianym
drutem.

CEREMONIA SERWOWANIA >> WłaÊciwie ka˝dy gatunek jest serwowany w innym naczyniu. Najcz´Êciej trunek ten podaje si´ w pi´knie
stylizowanym szklanym pucharze na niewielkiej nó˝ce z herbem browaru. Laicy uznajà to za zmow´ mi´dzy browarami i producentami szkła u˝ytkowego.
Piwni koneserzy natomiast twierdzà, ˝e ka˝dy gatunek piwa ma dedykowany tylko sobie kielich, w którym smakuje najlepiej. Belgijskie piwo jest mocno
gazowane i dlatego niebezpiecznie jest piç je z butelki, najlepiej wlaç do kufla.

DOKÑD NA PIWO >> Na degustacj´ złotego napoju
najlepiej wybraç si´ do jednego z brukselskich barów, Delirium
Cafe (Impasse de la Fidelite, 4A), Falstaff (Rue Henri Maus, 1721). Najsłynniesze majà w ofercie nawet tysiàc gatunków piw.
Ciekawym doÊwiadczeniem b´dzie równie˝ wizyta w jednym
z działajàcych starych browarów: „Brasserie Cantillon” w Brukseli, „Bieres de Chimay s. a.” w Baileux koło Chimay, „Brasserie d'Orval” w Villers-devant-Orval, w Walonii, gdzie mo˝na
poznaç tajniki produkcji i degustowaç belgijskie specjały.

Jasne, lekko goryczkowe piwo St Feuillien blonde / Light, slightly bitter St Feuillien blonde

The national beverage of the Belgians
surprises many beer lovers with richness of
its flavour. Tourists often wonder from which
brewery and brand start their tasting.
At the beginning of the 20th century there were still more than 3000

NAJPIERW FERMENTACJA >> W Belgii breweries in Belgium. Today, despite consolidation, 140 leading producers
do dziÊ fermentacja piwa odbywa si´ na kilka sposobów, które decydujà o jego smaku. Najstarszà i najbardziej naturalnà metodà jest fermentacja
spontaniczna wykorzystujàca dzikie dro˝d˝e zawarte w powietrzu. W jej wyniku powstaje trunek o specyficznym kwaskowym smaku. Technologi´ t´
stosuje si´ w dolinie rzeki Senne, na południowych
przedmieÊciach Brukseli. Tak powstajà: lambic, gueu-

are left. They put on the market almost 600 brands of the amber beverage.
Belgian beer is often poured into bottles closed with a cork, like
champagnes, i.e. with original mushroom-like corks, and secured with
copper wire.

CEREMONY OF SERVING >> Actually, each brand is served in a
different vessel. Most often beer is served in a stylized glass cup on a
smallstem with a brewery's emblem. Laymen may, think about it as a pact

Zdj´cia: A.Petrossino, JP Remy,R.de la Riva –OPT
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Muzeum Belgijskich Browarników (Le Musée des Brasseurs Belges)
Bruksela, Grand Place 10.
Czynne: codziennie w godz.10–17; bilet wstepu – 5 euro.
Muzeum istnieje od 1952 r. i składa si´ z: XVIII-wiecznego browaru
(de Hoegaarden), karczmy piwnej i cz´Êci, w której mo˝na poznaç
nowoczesne technologie warzenia piwa.
Open: daily 10 am – 5 pm, ticket – EUR 5.
Museum was built in 1952 and consists of the 18th-century. brewery (de Hoegaarden), a beer inn and
a section where we can see modern of brewing methods.

JeÊli degustacja, to najlepiej prosto z beczki / If tasting, then best is straight from the barrel

between the breweries and glass producers. But beer experts
claim that each brand of beer has its own cup in which it tastes
best. Belgian beer is heavily carbonated, so it is dangerous to
drink it from the bottle. It is best to pour it into a mug.

FERMENTATION FIRST >> In Belgium, even today beer
fermentation is done in several ways which determine the taste
beer flavour. The oldest and the most natural method is
spontaneous fermentation using wild yeast present in the air. As
a result, a beverage with a specific sourish flavour is produced.
This technology is used in the Senne river valley, on the southern
outskirts of Brussels. This is how Lambic, Gueze and fruit beers
are made. Often the upper fermentation is used. This method
dates back to the mid-14th century when Emperor Charles IV
ordered the brewers of Brabant to use hop to produce beer. The
result is a delicious beer with a full -bodied flavour and a nice
smell. This is how special, monastic, abbot, white, urban and
regional beers are made.
Very popular beers in Belgium are those made by the Order of
Trappists. Their label says: Authentic Trappist Product. This beer
is brewed in the abbey under a tight control of the monastic
community. In the production process water from a special well
and malt with a lot of nitrogen are used. 6 Belgian monasteries
(3 in each region) have a right to produce the Trappist beer:
Chimay, Orval, Rochefort, Westmalle, Westvleteren and Achel.
WHERE TO DRINK BEER >> To taste the golden
beverage, it is best to go to one of Brussels' bars: Delirium Cafe
(Impasse de la Fidélité, 4A) or Falstaff (Henri Mausstraat 17).
The most famous of them offer even more than 1000 brands of
beer. A visit to one of the old, still working breweries will also be
an interesting experience. These are: Brasserie Cantillon in
Brussels, Bieres de Chimay in aileux near Chimay, Brasserie
d'Orval in Villers-devant-Orval (Wallonia), where we can find
out some production secrets and taste Belgian delicacies.
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Piotr ˚abowski

CREATIVE BIESZCZADY

Na Podkarpaciu skosztujemy
prawdziwego chleba z wiejskiego
pieca, nauczymy si´ lepiç
naczynia z gliny lub tworzyç
przepi´kne kwiatowe
kompozycje z bibuły. Warsztaty
ludowego r´kodzieła to najlepsza
odtrutka na jesiennà chandr´.

We wsi Medynia Głogowska niedaleko Łaƒcuta glin´ zacz´to
wykorzystywaç w XVIII w. Poniewa˝ tutejsza ziemia nie była
w stanie wydaç wystarczajàcych plonów, by wy˝ywiaç ludzi,
przedsi´biorczy mieszkaƒcy zaj´li si´ produkcjà cegły oraz dachówek ceramicznych.
Miejscowa glina okazała si´ prawdziwà ˝yłà złota. W XIX w.
w Medyni Głogowskiej powstał jeden z najwi´kszych w granicach dzisiejszej Polski oÊrodek garncarski, działało tu prawie sto
dwadzieÊcia warsztatów.

In Podkarpacie we‘ll taste real bread
from a country oven, we’ll learn to
mould pots from clay and make beautiful
flower compositions from crepe paper.
Folk craft workshops are the best
solution to blow away the blues.

fertile enough to feed the people, enterprising locals started to
produce bricks and ceramic roof tiles. The local clay proved to be a
real gold mine. In the 19th century there were nearly twenty
workshops in Medynia Głogowska, which was then one of the
biggest pottery centres in what is Poland today.

POTTERY ROUTE >> In order not to forget the history of
Clay started to be used in the 18th century in the Medynia this place, a 100 year old building with its old furnishings was
Głogowska village, not far from Łańcut. Because the land wasn’t adapted to create a Pottery Homestead. Its most important element
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agrotourism farm has been here for many years. A decade ago the
owner came up with the idea to organise a Bread Festival. In August
this year the 10th Bread Festival, called “From a grain to a bread
loaf” was held here. The large group of visitors could see for
themselves how bread is baked in an oven. The festival included
performances by groups from Poland, Slovakia and Ukraine,
paragliding demonstrations and a fair with handcrafts from
Bieszczady. In order to bake your own bread you do not need to wait
till next year’s event. The owner of the At Flik’s agrotourism farm will
gladly show and explain how it ought to look, and more importantly,
how a traditional bread ought to taste.
Tradycyjne naszyjniki łemkowskie / Traditional Łemkowie necklaces

Warsztaty bibułkarstwa z Zagrodzie Magija
Crepe paper craft workshops in Magija Homestead

Âwi´to chleba „U Flika” w Dêwiniaczu Dolnym / At Flik’s Bread Festival in Dêwiniacz Dolny

GARNCARSKI SZLAK >> Aby nie zapomnieç o historii is the traditional kiln used to bake the ceramics. There are
tego miejsca, w 2001 r. w Medyni Głogowskiej zaadaptowano
ponad 100-letnie budynki mieszkalne z zachowanym ówczesnym wyposa˝eniem i stworzono Zagrod´ Garncarskà. Jej najwa˝niejszym elementem jest tradycyjny piec do wypalania
ceramiki. W Zagrodzie przez cały rok odbywajà si´ zaj´cia dla
grup zorganizowanych oraz turystów indywidualnych. Pod fachowym okiem garncarzy ka˝dy mo˝e nauczyç si´ toczenia naczyƒ na kole, rzeêbienia w glinie i wypalania ceramiki w piecu.
Od 15 lat w lipcu odbywa si´ tutaj słynny jarmark garncarski.
Obok Zagrody kilka lat temu została wytyczona specjalna Êcie˝ka rowerowa. Uruchomiono równie˝ wypo˝yczalni´ jednoÊladów. Garncarski Szlak łàczy Medyni´ Głogowskà oraz okoliczne
wioski (Medyni´ Łaƒcuckà, Pogwizdów, Zalesie) i przybli˝a niezwykłà histori´ wyrobów z gliny na tym terenie. Najciekawszymi przystankami na szlaku sà warsztaty, w których garncarze,
tak jak przed wiekami, za pomocà koła formujà naczynia. Prawdziwie mistrzowskie dzieło, czyli ceramiczna mozaika, zdobi koÊciół w Medyni Głogowskiej. Âcie˝ka rowerowa wiejskimi
drogami i leÊnymi duktami, oplata stawy, na brzegu których
przy odrobinie szcz´Êcia zobaczymy krzàtajàce si´ przy pracy
bobry. Dobrym miejscem na odpoczynek od pedłowania jest
park Matki Bo˝ej Jagodnej w Pogwizdowie.

konywania kwiatów z bibuły marszczonej i podstawowe zasady tworzenia ró˝nych kompozycji.

workshops for organised groups and individual tourists all year round.
Under the expert eye of potters everyone can learn how to throw clay
pots on the potter’s wheel, how to carve in clay and bake ceramics
in the oven. A famous Pottery Fair has been held here in July for the
last 15 years. A special bike path was made near the Homestead
several years ago. There is also a place to hire scooters. The Pottery
Route joins Medynia Głogowska with adjoining villages (Medynia
Łańcucka, Podwizdów and Zalesie) and introduces the incredible
story of articles made from clay in this area. The most interesting
stops on the route are the workshops where potters shape the pots
with the help of a wheel, as they did centuries ago. The church in
Medynia Głogowska will make a real ceramic mosaic masterpiece.
The bike path goes through village streets and forest paths, winds
around ponds and at the end of which with a bit of luck we can see
beavers at work. The Blessed Virgin of the Berries Park in
Pogwizdowie is a good place to rest from peddling.

WYPIEK CHLEBA U FLIKA >> Nieco na północ od
Bóbrki, nieopodal Ustrzyk Dolnych, rozpoÊciera si´ wieÊ Dêwiniacz Dolny. Zachowały si´ tu oryginalne słupy, które
przed 1951 r. wyznaczały granic´ mi´dzy ZSRR a PRL. Od wielu lat we wsi działa gospodarstwo agroturystyczne Romana
Glapiaka. Dekad´ temu gospodarz wpadł na pomysł zorganizowania Âwi´ta Chleba. W tym roku w sierpniu odbyły si´ jubileuszowe obchody – „Od ziarenka do bochenka”. Licznie zebrani
goÊcie mogli na własne oczy zobaczyç, jak wypieka si´ chleb
w piecu. Na scenie wyst´powały zespoły z Polski, Słowacji
i Ukrainy, odbyły si´ pokazy paralotniarskie oraz kiermasz bieszczadzkich wyrobów r´kodzielniczych. Aby spróbowaç samemu
upiec chleb, wcale nie trzeba czekaç na przyszłorocznà imprez´. WłaÊciciel gospodarstwa agroturystycznego „U Flika” z przyjemnoÊcià poka˝e oraz wytłumaczy, jak powinno wyglàdaç
i – co najwa˝niejsze – smakowaç tradycyjne pieczywo.

BAZYL‘S CREPE PAPER WORLD >> Between the two
world wars crepe paper craft was very popular. At one time flowers
and bouquets from this delicate material adorned Orthodox
churches, chapels and important places in the home. Today, the
secrets of this folk handcraft can be learned in Bóbrka, a small place
near Solina. Andrzej Kusz has been conducting crepe paper craft
workshops for several years now at the “Bazyl” agrotourism farm. At
the beginning workshops were organised on rainy days so that
guests would not be bored. When it turned out that there were many
eager to learn, the workshops were organised frequently. They
continue to be popular. Participants learn the technique of making
flowers from ruffled crepe paper and basic principles of creating
arrangements.

BIBUŁOWY ÂWIAT BAZYLA >> W latach mi´dzywojennych w Bieszczadach bibułkarstwo cieszyło si´ du˝à popularnoÊcià. Kwiaty i bukiety tworzone z tego delikatnego
materiału zdobiły niegdyÊ cerkwie, kapliczki oraz reprezentacyjne miejsca w domu. DziÊ tajniki tego r´kodzieła ludowego mo˝na poznaç w Bóbrce, małej miejscowoÊci poło˝onej niedaleko
Soliny. W gospodarstwie agroturystycznym „Bazyl” Andrzej Kusz
od kilku lat prowadzi warsztaty bibułkarstwa artystycznego.
Na poczàtku były one organizowane w deszczowà pogod´, aby BAKING BREAD AT FLIK’S >> The Dźwiniacz village is
goÊcie si´ nie nudzili. Kiedy si´ okazało, ˝e ch´tnych do nauki jest a bit north of Bóbrka, near Ustrzyki Dolne. The original posts, which
wielu, spokania stały si´ regularne. Nadal cieszà si´ niesłabnà- before 1951 marked the border between the Polish People’s
cà popularnoÊcià. Podczas zaj´ç uczestnicy poznajà techniki wy- Republic and the USSR, have remained. Roman Glapiak’s

Zdj´cia: arch. zagrodamagija.pl (2), arch. gospodarstwa agroturystycznego ”U Flika”
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NA LUDOWO >> Zagroda Magija znajduje si´ w niezamieszkanej dolinie pasma ˚uków, która administracyjnie nale˝y do miejscowoÊci Orelec. WłaÊciciele gospodarstwa
agroturystycznego zapraszajà wszystkich ch´tnych na warsztaty r´kodzieła. Oferta jest bogata, wi´c ka˝dy na pewno znajdzie coÊ dla siebie. Mo˝na zmierzyç si´ z kołem garncarskim,
w chlebowym piecu upiec rogaliki, pierniki oraz inne słodkoÊci,
które b´dà rozpływaç si´ w ustach.
W Zagrodzie odbywajà si´ tak˝e warsztaty bibułkarstwa, malowania na szkle oraz tkania na tradycyjnych krosnach i ramach.
Wszyscy ch´tni dowiedzà si´, jak w prosty sposób pleÊç tradycyjny naszyjnik łemkowski (krywulk´), bransoletk´ lub pierÊcionek. Warsztaty trwajà od dwóch do czterech godzin.
Po skoƒczonej pracy najlepiej wybraç si´ na długi spacer i odetchnàç Êwie˝ym bieszczadzkim powietrzem.

FOLK STYLE >> Magija Homestead is located in an
uninhabited valley of the Żuków Range, which administratively
belongs to Orelec. The owners of the agrotourism farm invite
everyone to handcraft workshops. The program is extensive, so
everyone will undoubtedly find something of interest. One can have
a try at the potter’s wheel, or bake crescent rolls, gingerbread and
other goodies in a bread oven, which will melt one’s the mouth. There
are also crepe paper craft workshops, painting on glass and weaving
on traditional looms and frames. Those interested will find out how
to easily plait the Łemkowie traditional beaded necklace, bracelet
or ring. The workshops last 2–4 hours. Afterwards it is best to go on
a long walk and breathe some fresh Bieszczady air.

• Garncarski Szlak, Gminny OÊrodek Kultury w Czarnej k. Łaƒcuta,
tel. (17) 226 23 23, biuro@gok-czarna.pl; www.gok-czarna.pl
• Zagroda Garncarska, wst´p dla grupy zorganizowanej – 2 zł/ os. lekcja
garncarstwa (3–4 godz.) 8 zł/ os.; warsztaty indywidualne – 120 zł/ os.
• Wypo˝yczalnia rowerów Siwak tel. 609 929 650
• Gospodarstwo agroturystyczne „Bazyl“ (Dorota i Andrzej Kuszowie)
Bóbrka 60 a, tel. (13) 469 19 30; e-mail: bazyl@bobrka.com, www.bazyle.pl
• Gospodarstwo agroturystyczne „U Flika“ (Marika i Roman Glapiakowie);
Dêwiniacz Dolny 13, tel. (13) 461 25 60, e-mail: uflika@poczta.onet.pl;
www.uflika.com.pl
• Zgroda Magija (Magda i Janusz Demkowiczowie)
Orelec 6a, tel. 606 677 198; e-mail: janusz@demkowicz.pl,
www.zagrodamagija.pl
• Pottery Route, District’s Cultural Centre in Czarna, near Łaƒcut,
tel. (17) 226 23 23, email: biuro@gok-czarna.pl; www.gok-czarna.pl
• Pottery Homestead, Entry for organised groups – 2 PLN/ per person; pottery
lesson (3–4 hrs.) 8 PLN/ per person; individual workshops – 120 PLN/ per person.
• Siwak Bike Hire, tel. 609 929 650
• “Bazyl“ Agrotourism Farm (Dorota and Andrzej Kuszow)
Bobrka 60 a, tel. (13) 469 19 30; email: bazyl@bobrka.com, www.bazyle.pl
• “At Flik’s” Agrotourism Farm, (Marika and Roman
Glapiak); Dewiniacz Dolny 13, tel. (13) 461 25 60
email: uflika@poczta.onet.pl; www.uflika.com.pl
• Magija Homestead (Magda i Janusz Demkowicz)
Orelec 6a, tel. 606 677 198; email:
janusz@demkowicz.pl, www.zagrodamagija.pl
www.podkarpacie.pl
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Barbara
Jampolska-Wasiak
RELAX BY THE NEMAN

Wielki kompleks oferujàcy rodzinnà lub firmowà rozrywk´ / Great complex offering entertainment to families and companies

Druskienniki, których nazwa pochodzi od słowa „druska”, co znaczy sól, zostały ogłoszone
miejscowoÊcià leczniczà w 1794 r. I to nie przez
byle kogo, bo samego króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. 130 lat póêniej znane ju˝
w Êwiecie uzdrowisko odwiedził po raz pierwszy Józef Piłsudski, który przyjechał tu leczyç
schorowane serce. W Druskiennikach poznał
doktor Eugeni´ Lewickà, pi´knà i inteligentnà
specjalistk´ medycyny niekonwencjonalnej
i najprawdopodobniej ostatnià wielkà miłoÊç
Marszałka. Doktor Lewicka, zwolenniczka leczenia ruchem, powietrzem, słoƒcem i wodà,
w uznaniu zasług dla miasta ma w Druskiennikach park swojego imienia – odpowiedni zarówno dla zdrowotnych, jak i romantycznych
spacerów. B´dà one doskonałym uzupełnieniem zabiegów oferowanych przez tutejsze
sanatoria.

BÑBELKI DLA ZDROWIA >> Słynne

Zdj´cia: T. Olendzki

45 kilometrów za granicà polsko-litewskà
le˝y malownicze uzdrowisko. Specyficzny
mikroklimat i niesamowicie czyste
powietrze niejednego mieszczucha
mogà przyprawiç o utrat´ tchu.
Miasteczko nawet w nazwie
ma leczniczà sól.

Zdj´cia: R. Karpiƒska
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druskiennickie wody mineralne sà wykorzystywane na ró˝ne sposoby: mo˝na je piç, pławiç
si´ w nich, çwiczyç, za˝ywaç masa˝y wodnych
– ciepłych lub zimnych. Wspomagajà leczenie
chorób płuc, stawów, mieÊni, serca, naczyƒ
krwionoÊnych, wzmacniajà odpornoÊç. Kuracjuszami w sanatoriach opiekujà si´ lekarze, któ-

Druskininkai, whose name comes from the word
"druska," which means 'salt,' was pronounced a
health resort in 1794. And not by anybody, but by
King Stanisław August Poniatowski himself. 130
years later the already world famous resort was
visited for the first time by Józef Piłsudski. The
marshal came here to heal his ailing heart.
In Druskininkai he met Dr Eugenia Lewicka, a
beautiful and intelligent specialist in traditional
medicine and most probably the leader's last big
love. Dr Lewicka, advocate of healing with physical
activity, air, sun and water, as a token of gratitude
from the town, has in Druskininkai a park named
after her – suitable for both therapeutic and
romantic walks. Before we go for a walk, it is worth
checking what treatments are offered by the
town's sanatoria.

BUBBLES FOR HEALTH >> The famous
mineral waters of Druskininkai are used in various
ways: they can be drunk, swum and exercised in,
used for warm or cold water massage. They help
in treating diseases of lungs, joints, muscles,
heart, blood vessels, they enhance immunity.
Patients in sanatoria are looked after by doctors,
who prescribe a proper treatment. The list of
treatments contains: exhausting exercises in water
under the watchful eye of a trainer, after which

45 km beyond
the Polish-Lithuanian border
there lies a
picturesque
resort. Specific
microclimate
and unusually
clean air may
cause loss of
breath to many
city dwellers.
Even in its name
the town has
medicinal salt.
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Aquapark to zabawa dla całej rodziny / Auqapark – fun for the whole family

Zdjazd na linie nad Niemnem / Down the rope over the Neman river

Kr´gielnia w Spa Vilnius / Bowling alley in Spa Vilnius

Tak b´dzie wyglàdał całoroczny stok narciarski / The future all-year ski run

rzy po badaniu zalecajà odpowiednie leczenie. Lista zabiegów
jest długa: od wyczerpujàcych çwiczeƒ w wodzie pod czujnym
okiem trenera, po których chory czuje si´ jak nowo narodzony
(choç zm´czony), przez ró˝ne rodzaje masa˝y – bàbelki w wannie, natryskowe na ciało (szarko, szkocki, cyrkulacyjny), po brodzenie w zimnej i ciepłej wodzie na zmian´. Niemal w ka˝dym
oÊrodku mo˝na tak˝e wykupiç zabiegi dla dzieci.

patients feel like newly born (though tired), different kinds of
massage – bubbles in a tub, body showers (Sharko, Scottish,
circulation massage), walking alternately in cold and hot water. In
almost every centre we can also buy treatments for children.

terapeutów – w ekskluzywnych pokojach wÊród dêwi´ków muzyki doskonale si´ zrelaksujemy i poprawimy urod´, poddajàc
si´ masa˝om z u˝yciem kremów, olejków i aromaterapii. Po tych
przyjemnoÊciach udajemy si´ do pokoju wyciszenia, gdzie z herbatà w dłoni, owini´ci w koc kontemplujemy pejza˝ za oknem.
Efekt – murowany! GoÊcie znudzeni całodziennym odpoczynkiem mogà si´ wybraç do hotelowego basenu (z obowiàzkowymi saunami), na kr´gle lub do baru.
W słynnym Grand Spa klientów tak˝e urzekajà spokój i wyciszenie. Ten ekskluzywny obiekt gwarantuje wypoczynek zarówno
dla dorosłych, jak i dla dzieci. Odpr´˝enie w wodach mineralnych, çwiczenia na basenie, borowina, masa˝e, jaskinie solne
(dla najmłodszych z bajkami!) – co tylko sobie za˝yczycie.

must!), bowling or to the bar. What is also enthralling in the most
famous Grand Spa is peace and calmness. This luxurious building
guarantees relaxation to adults and children alike. Treatments in
mineral waters, exercises in the swimming pool, peloid, massages,
salt caves (with fairy tales for children!) – anything we could wish for.

KÑPIELE BŁOTNE I NIE TYLKO >> Drugim reklamowanym przez Druskienniki produktem jest borowina. Kto nie
spróbował, ten pewnie nie uwierzy, ˝e opakowanie si´ leczniczym torfem sprawia wielkà przyjemnoÊç, zarówno w czasie
kuracji, jak i po. Zabiegi kupuje si´ pojedynczo lub w pakietach.
Sà te˝ tzw. kompleksy, jak np. przeznaczony dla m´˝czyzn „Moc
Apolla”, na który składajà si´: basen solankowy ze strumieniami, łaênia parowa, szorowanie ciała, lekki masa˝.
Myli si´ jednak ten, kto sàdzi, ˝e Druskienniki to miejsce odpowiednie tylko dla starszych, schorowanych ludzi. Po pierwsze,
sanatoria majà ofert´ dla zestresowanych i pracujàcych
przy komputerze (czyli niemal dla wszystkich). Po drugie
– w Druskiennikach jest moc innych atrakcji, np. nowoczesny
aquapark. Warto zaplanowaç tu dłu˝y pobyt, by przetestowaç
na własnej skórze wszystkie propozycje. Oprócz pływania w basenach i pławienia si´ w jacuzzi mo˝na skorzystaç z ró˝nych rodzajów saun i zabiegów (np. szorowanie ciała solà lub
nacieranie miodem), napiç si´ litewskiego piwa, siedzàc po pas
w wodzie przy barze, lub udaç na teren wodnych szaleƒstw
dla dzieci.

ROZKOSZE DLA CIAŁA I DUCHA >> Obok zabiegów sanatoryjnych Druskienniki oferujà równie˝ odpr´˝enie
w oÊrodkach spa & wellness. Spa Vilnius, mimo ˝e jest sporym
obiektem, zaskakuje goÊci błogim spokojem. Ideà tego miejsca
jest wyciszenie, oderwanie od codziennoÊci, poÊpiechu i nu˝àcych obowiàzków, w czym pomaga sprawnie działajàca obsługa. Ju˝ podczas rejestracji oddajemy si´ w fachowe r´ce

MUD BATHS AND MORE >> The second product
advertised in Druskininkai is peloid. Those who have never tried it,
will probably not believe that packing oneself in the healing turf
brings great pleasure, during the treatment and afterwards.
Treatments can be bought separately in packages. There are also
the so-called "complexes," e.g. "Apollo's Power" for men, with a
brine swimming pool with streams, steam bath, body brushing, light
massage. However, those who think that Druskininkai is a place
only for elderly and sick people, are wrong. First of all, sanatoria
offer treatments for stressed people and those who work in front
of computers (so practically for all). Secondly, in Druskininkai there
is a modern waterpark. It is worth planning a longer stay here to
test all the attractions personally. Besides swimming in the pools
and bathing in the Jacuzzi, we can use different types of sauna and
treatments (like brushing the body with salt and rubbing it with
honey), drink Lithuanian beer while sitting at the bar half in water
or go to a water play house for children.
PLEASURES FOR BODY AND SPIRIT >> Apart from
sanatoria treatments, Druskininkai also offers relaxation in
spa&wellness centres. Spa Vilnius, though a big building, surprises
its visitors with a blissful peace. The idea behind this place is to let
us calm down, get away from everyday life, hurry and tiring duties.
Skillful staff helps achieve that. As we check in, we let ourselves
be handled by professional therapists - in luxurious rooms, to the
sound of music, we will relax and improve our looks, surrendering
ourselves to massages with the use of creams, oils and
aromatherapy. After the treatment we go to a calming room, where
we contemplate the landscape outside wrapped in a blanket with
a cup of tea in our hand. The result is guaranteed! Those tired with
an all-day rest can go to the hotel's swimming pool (saunas are a

FLIGHT OVER THE NIEMEN >> After pampering the body
and spirit, an exciting dose of emotions will be provided by a trip to
the ropes course "One," where we can find routes of different
difficulty levels, also for kids. Overcoming sophisticated obstacles
(more than 100 are there) and flying between trees, we will feel
like the legendary Tarzan. Those bravest end this almost monkeylike fun with a 400-meter ride down the rope over the Neman.
Adrenaline, a bit of fear and an absolute delight!

LOT NAD NIEMNEM >> Po dopieszczeniu ciała i ducha
ekscytujàcà dawk´ emocji zapewni wycieczka do parku linowego „One”, gdzie czekajà trasy o ró˝nym stopniu zaawansowania, tak˝e dla maluchów. Pokonujàc wymyÊlne przeszkody
(przygotowano ich ponad 100) i latajàc mi´dzy drzewami, poczujemy si´ jak legendarny Tarzan. Najodwa˝niejsi koƒczà to
niemal małpie szaleƒstwo 400-metrowym zjazdem na linie...
przez Niemen. Adrenalina, troch´ strachu i zachwyt absolutny!

Zdj´cia: materiały prasowe (4)
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NARTY LATEM >> Czego nie ma na Litwie? Wysokich
gór. W Druskiennikach z myÊlà o amatorach białego szaleƒstwa
powstaje Snoras Snow Arena – całoroczny stok z trasami narciarskimi. W planach trasa pod dachem (460 m), na wolnym
powietrzu (640 m), snowboardowa, sanki, zabawy zimowe dla
dzieci. Powstanà tak˝e bary i panoramiczna restauracja połàczona wyciàgiem gondolowym z oddalonym o par´ przecznic
aquaparkiem! Pół dnia na nartach, pół w basenie, z saunami,
i to niezale˝nie od pory roku. Czegó˝ chcieç wi´cej?
Obecnie trwa budowa, jednak na pierwszych goÊci gospodarze
oczekujà ju˝ w sylwestra 2010/2011. Co prawda nie wszystkie
atrakcje zostanà oddane do u˝ytku, ale narciarze na pewno nie
b´dà si´ nudziç.

SKIING IN SUMMER >> What Lithuania lacks? High
mountains. With the fans of skiing in mind, Snoras Snow Arena is
being created in Druskininkai an all-year ski run. The plans include:
an indoor (460 m), outdoor (640 m), snowboard run, sleigh ride
and winter fun for children. There will be also bars and a panoramic
restaurant connected by a gondola lift with the waterpark a few
blocks away. Skiing half a day, swimming in a swimming pool for
the other half, using sauna when bored, and all this regardless of
the season. What to want more?
Construction is under way right now, but first guests are expected
for the New Year's Eve 2010/2011. Not all the attractions will be
ready by that time, but skiers will certainly not be bored.

Dojazd: najlepiej samochodem, z Warszawy ok. 6 godz. jazdy
Waluta: 1 lit (LT) – ok. 1,25 PLN
Getting there: from Warsaw best by car, about 6 hrs
Currency: 1 litas (LT) - about PLN 1,25
www.druskienniki.pl, www.akvapark.lt, www.gydykla.lt
www.sanatorija.lt, www.onenuotykiuparkas.lt
www.spavilnius.lt www.grandspa.lt, www.snowarena.lt
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Agnieszka Łuczak

Piaski
nad Pilicà
SANDS ABOVE PILICA

Tomaszów Mazowiecki wart jest
co najmniej kilkudniowego pobytu.
Spacer po mieÊcie mo˝na
rozpoczàç od rezerwatu Niebieskie
èródła, a zakoƒczyç w Nagórzyckich
Grotach – obiektach,
które dzi´ki Êrodkom unijnym
zyskały na urodzie i znaczeniu.

It is worth visiting Tomaszów
Mazowiecki for at least a few days.
You can start your walk around
town from the Niebieskie èródła
Nature Reserve and end up
in Nagórzyckie Caves, which thanks
to EU funds have become
more pretty and significant.

Najbardziej widowiskowym punktem rezerwatu Niebieskie èródła poło˝onego na prawym brzegu Pilicy sà wywierzyska krasowe, wyrzucajàce wod´ z podziemnych skał wapiennych.
Piasek widoczny przez tafl´ krystalicznie czystej wody zadziwia
niebieskozielonà bar wà (jej odcienie sà ró˝ne w zale˝noÊci
od pory roku i nasłonecznienia). Niepowtarzalny kolor Niebieskich èródeł to tak˝e zasługa glaukonitu zawartego w wapiennym podło˝u. Wokół êródeł b´dàcych jednym z najpi´kniejszych zjawisk przyrodniczych ni˝u polskiego poprowadzono
Êcie˝k´ dydaktycznà. Biegnie ona groblà spacerowà od głównej bramy wejÊciowej do basenu wywierzyskowego. Wzdłu˝
całej trasy ustawiono tablice informacyjne z rysunkami i opisami gatunków roÊlin i zwierzàt ˝yjàcych w rezerwacie.

The most spectacular part of the Niebieskie Źródła Reserve on
the right bank of the Pilica River are the karst rising springs,
spitting out water from underground lime rocks. The sand visible
through the surface of crystal clear water has an amazingly bluish
green colour and its shades differ depending on the season and
the amount of sunlight. The unique colour of the Niebieskie
Źródła is also due to the glauconite contained in the lime base. A
didactic path has been made around the springs, which are one
of the most beautiful natural phenomena of the Polish lowlands.
The path runs along the walk causeway from the main entrance
gate to the rising spring pool. Along the entire route there are
information boards with drawings and descriptions of the flora
and fauna living in the reserve.

RZECE POÂWI¢CONY >> Opuszczajàc rezerwat Nie- DEVOTED TO THE RIVER >> On leaving the Niebieskie
bieskie èródła, niemal od razu wkraczamy na teren Skansenu
Rzeki Pilicy, pierwszego i jak do tej pory jedynego w Polsce
skansenu poÊwi´conego rzece. Powstaje od 2000 r. i wcià˝ si´
rozbudowuje. Gromadzi najró˝niejsze eksponaty: od carskiej…
toalety, która słu˝yła władcy podczas polowaƒ w Puszczy Pilic-

Źródła Reserve, we are nearly at the Pilica River Open-air
Museum, the first and so far the only one devoted to a river. It
was established in 2000 and is constantly being extended. It
gathers various expositions, from the Tsarist times … a toilet used
during hunting in the Pilicka Forest around the Spała region, to

Zdj´cia: Archiwum Skansenu Rzeki Pilicy, Wydziału Rozwoju, Strategii i Promocji Urz´du Miasta w Tomaszowie Maz
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kiej w okolicach Spały, po najwi´kszà w kraju ekspozycj´ młyƒskich kamieni. Wn´trze dawnej „toytoyki” zdobià obecnie unikatowe fotografie i inne pamiàtki z lat carskiej ÊwietnoÊci Spały.
Młyƒskie kamienie pochodzà z nieistniejàcych ju˝ młynów wodnych w dorzeczu Pilicy. Najstarsze majà ponad 100 lat. Na podwórzu skansenu stojà m.in. niemieckie pojazdy wojskowe
wydobyte z dna Pilicy, tj. 18-tonowy opancerzony ciàgnik artyleryjski Luftwaffe i półgàsienicowy transporter Rosi (latem). O ich
wojennej i współczesnej historii opowiada Andrzej Kobalczyk,
dyrektor skansenu. W obiekcie, który co roku odwiedza kilkadziesiàt tysi´cy turystów, zobaczymy tak˝e kolekcj´ „bractwa wiosła”,
wystawy poÊwi´cone bartnictwu lub wojennej sztuce okopowej.

the biggest exposition of millstones in Poland. The interior of the
old “portable loo” is currently decorated with photographs and
souvenirs from the Tsarist days of splendour in Spały. The
millstones come from water mills that no longer exist in the Pilica
water basin. The oldest are more than 100 years old. In the yard
of the museum there are German military vehicles dredged up
from the bottom of the Pilica River, including an 18-ton Luftwaffe
armoured artillery tractor and Rosi semi tracked transport
vehicle. Andrzej Kobalczyk talks about their wartime and modern
history. The museum visited by several thousand tourists annually
also includes a collection of “the brotherhood of the oar”, and
exhibitions of forest bee-keeping and the art of trench warfare.

UNIKATOWE GROTY >> Wzgórze w Nagórzycach jest
zbudowane z kwarcowego piasku połàczonego lepiszczem
z piaskowà skałà – tak mi´kkà, ˝e z łatwoÊcià daje si´ skrobaç.
Dwa wieki temu okoliczna ludnoÊç zacz´ła drà˝yç w piaskowcu podziemne wyrobiska, nazywane powszechnie grotami.
Przez ostatnich kilkanaÊcie lat były niedost´pne dla turystów.
Od post´pujàcej dewastacji uchronił je Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, dzi´ki któremu od najbli˝szego sezonu turystycznego w grotach zostanie udost´pniona podziemna trasa
turystyczna. Drewniane podesty zabezpieczone balustradami
pozwolà na zwiedzanie pieczary. B´dzie mo˝na nie tylko cieszyç oczy ich urodà, ale tak˝e zapoznaç si´ z historià tego miejsca i metodami eksploatacji kwarcowego piasku.
Obiekt udost´pniony b´dzie przez cały rok i wejdzie w skład
ekspozycji Skansenu Rzeki Pilicy.
Pamiàtkà po wizycie w Tomaszowie pozostanie ju˝ nie tylko
melodia i słowa wiersza Juliana Tuwima, ale tak˝e woreczek
Ênie˝nobiałego, kwarcowego piasku.

UNIQUE CAVES >> The hill in Nagórzyce is made of
quartz sand mixed with a binding agent from the sandstone,
which is so soft that it can be easily scratched off. Two centuries
ago the local population started to bore in the sandstone the
underground excavations generally called caves. They were
inaccessible to tourists for the last dozen or so years. The
European Regional Development Fund saved it from increasing
devastation thanks to which the underground tourist route will
be open in the caves from the next season onwards. Wooden
landings secured by banisters will make visiting the caves
possible. Apart from enjoying their beauty, visitors will learn about
the history of this place and excavation methods of quartz sand.
The complex will be open all year round and will form part of the
Pilica River Museum exposition.
As a souvenir, visitors will not only recall the melody and words of
the song “To Tomaszów” written by the famous Polish poet Julian
Tuwim, but will also have a little bag of the snow white quartz
sand.

Rezerwat Niebieskie èródła le˝y 2,5 km od centrum Tomaszowa. Niebieskie èródła Reserve lies 2.5 km from the Tomaszów centre.
Dojazd z dworca PKP i PKS autobusem MZK nr 1, 10. Wst´p – bezpłatny.
PKP train from the railway station and PKS buses MZK no. 1, 10. Entry – free.
Skansen Rzeki Pilicy – bilet normalny/ulgowy: 4/3 zł.
Pilica River Museum – normal ticket/ concession: 4/3 PLN.
Zdobyte tytuły i wyró˝nienia: Certyfikat za Najlepszy Produkt Turystyczny Ro- Awards and prizes: Certificate for the Best 2005 Tourist Product “Museum
ku 2005 – „Muzeum bez kapci” Polskiej Organizacji Turystycznej, „Perła w Ko- without slippers” from Polish Tourist Organisation, “2008 Pearl in a Crown of
ronie Ziemi Łódzkiej 2008”. W plebiscycie na 10 najwi´kszych atrakcji the Łódê Lands”. An award given by PTTK, PZZ, PZK and POT in a competition
turystycznych regionu łódzkiego przeprowadzonego przez portal internetowy for the 10 biggest tourist attractions of the Łódê region called “A Friendly River
www.naszemiasto.pl, „Przyjazny Brzeg” – nagroda przyznawana przez przed- Bank” conducted by the www.naszemiasto.pl website.
stawicieli PTTK, PZ˚, PZK, POT.
Skansen Rzeki Pilicy, 97-200 Tomaszów Maz.
Pilica River Museum, 97-200 Tomaszów Maz.
ul. A.F. Modrzewskiego 9/11, tel. (44) 723-00-03
9/11 Modrzewskiego Street, tel. 48- 44 723 00 03
www.tomaszow-maz.eu, www.skansenpilicy.pl
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punktach jednoczeÊnie, pozostawiajàc wewn´trzne filary i Êciany dêwigajàce stropy. W ten sposób w nagórzyckim wzniesieniu powstało kilka grot, którym nadawano wiele mówiàce
nazwy: Borsucza, Taneczna, Ciemna, Jeziorna, Złodziejska.
Pieczary drà˝ono jeszcze na poczàtku XX w. Kiedy jednak „górnicy” podkopali jednà z kolumn, co spowodowało zawalenie
pieczary, władze rosyjskie zabroniły eksploatacji złó˝ tym sposobem. Uruchomienie kopalni „Biała Góra” przyniosło kres kopaniu piasku w Nagórzycach.

Agnieszka Łuczak

Z diabłem
do jaskiƒ
TO THE CAVES WITH THE DEVIL

Nagórzyckie Groty, choç sà dziełem
ràk ludzkich, urodà nie ust´pujà
tym stworzonym przez natur´.
Od wiosny przyszłego roku b´dzie
mo˝na je zwiedzaç, w´drujàc
podziemnà trasà turystycznà.

Although they’re made by human
hands, the Nadgórzyckie Groty are no
less beautiful than those created by
nature. From next spring it will be
possible to visit them wondering through
the underground tourist route.

Tomaszów Mazowiecki le˝y nad Pilicà, malowniczym lewobrze˝nym dopływem Wisły. Ludzie zaglàdajà tu na dzieƒ lub
dwa przy okazji pobytu w urokliwej Spale lub Inowłodzu. MiłoÊnicy sportów wodnych w drodze powrotnej znad Zalewu Sulejowskiego. Niewielu turystów wie, ˝e niedaleko zalewu
znajdujà si´ unikatowe w skali kraju Nagórzyckie Groty b´dàce
dziełem ràk ludzkich.

Tomaszów Mazowiecki lies by the Pilica River, a picturesque
left bank tributary of the Vistula River. People drop in for a day
or two, while staying in the pretty Spale in Inowłódz. Or lovers
of water sports on their way back from the Sulejowski Lagoon.
Not many tourists are aware that not far from the lagoon the
Nagórzyckie Groty are unique in Poland and are man made.

SAND FROM THE CAVE >> During the chalk period
PIASEK Z PIECZAR >> W epoce kredowej na teren tzw. the sea flowed in and out many times from the area
niecki tomaszowskiej wielokrotnie wkraczało i cofało si´ morze, osadzajàc kwarcowe piaski. Zło˝a majà 150 m gruboÊci
i sà eksploatowane przez liczne kopalnie, z Tomaszowskimi Kopalniami Surowców Mineralnych „Biała Góra” na czele.
W XVIII w. ze stromego wzgórza w Nagórzycach chłopi wydobywali kwarcowe piaski, które wykorzystywali do posypywania podłóg w izbach i podwórek. Ze wzgl´du na to, ˝e
nagórzycki surowiec zawierał ponad 80 proc. przezroczystego
kwarcu, popyt naƒ wzrósł w II poł. XIX w., kiedy przemysł
szklarski rozwijał si´ szczególnie dynamicznie. Wn´ki wydrà˝one we wzgórzu z czasem przekształciły si´ w jamy, tak obszerne, ˝e wje˝d˝ano do nich furmankami. Gór´ drà˝ono w kilku

sometimes called the Tomaszów basin. The deposits are
150m thick and are excavated by many mining companies
including the Tomaszowskie Kopalnie Surowców Mineralnych
Biała Góra. In the 18th century from the Nagórzyce steep hill
peasants used to mine quartz sand to sprinkle on floors in
houses and in the yard. Because the Nagórzyce raw material
contained more than 80% of transparent quartz demand for
it grew in the second half of the 19th century, when the glass
industry was developing dynamically. Recesses drilled in the
hill sometimes transformed into holes so big that people
entered them in wagons. The mountain was drilled in several
places at the same time, leaving inner pillars and walls holding

up the ceiling. In that way several caves were created, which
were given such names as Badger’s, Dancer, Dark, Lake and
Thief. The caves were still mined at the beginning of the 20th
century. However, when one of the “miners” dug up one of
the columns, which caused the cave to collapse, the Russians
forbid the exploitation of the deposits using that method. The
start up the “Biała Góra” mine put an end to digging sand in
Nagórzyce.

DEGRADATION OF EXCAVATION SITES >>
DEGRADACJA WYROBISKA >> Wyrobiska opusto- Excavation sites became deserted if only because of their

Zdj´cia: Archiwum Skansenu Rzeki Pilicy, Wydziału Rozwoju, Strategii i Promocji Urz´du Miasta w Tomaszowie Maz
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szały, choç ze wzgl´du na swà wielkoÊç i tajemniczoÊç przyciàgały poszukiwaczy wszelkich osobliwoÊci. Ju˝ przed wojnà
zastanawiano si´, jak uchroniç groty przed zniszczeniem. W latach 50. minionego wieku, dzi´ki staraniom tomaszowskiego
oddziału PTTK groty oczyszczono i zabezpieczono wejÊcie. Zastanawiano si´, czy nie otworzyç tu winiarni lub skansenu
szklarstwa. Nic z tych planów nie wyszło. Niszczàca działalnoÊç
ludzi i czynników naturalnych przyczyniała si´ do szybko post´pujàcej degradacji wyrobiska. Kiedy jedna z grot si´ zapadła,
wejÊcia do pieczar zaryglowano i wydawało si´, ˝e to koniec tego miejsca i jego historii.

great size and mystery attracted various prospectors. Even
before WWII people were looking at how to protect the caves
from destruction. In the 1950s thanks to the PTTK Tomaszów
division, the caves were cleaned up and entry was secured.
Various ideas were considered, such as whether to open a
winery or a glass museum here. But nothing came of the
plans. The damage done by people and natural factors
contributed to the fast degradation of the excavation site.
When one of the caves collapsed the entry to the caves was
bolted and it was thought that it was the end of this place and
its history.

PODZIEMNY SZLAK >> Na szcz´Êcie dzi´ki wsparciu
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego udało si´ ocaliç Nagórzyckie Groty. W nadchodzàcym sezonie turystycznym
(wiosna 2011 r.) odnowiony i zrewitalizowany obiekt otworzy
swoje podwoje dla turystów i globtroterów. Histori´ i tajemnice grot b´dzie mo˝na poznawaç podczas w´drówki ponad 150-metrowà podziemnà trasà.
Specjalnym chodnikiem turyÊci zejdà 120 m w głàb grot. Przewodnikiem b´dzie nagórzycki diabeł. Jak mówi legenda, to właÊnie on namawiał chłopa, by co niedziela wydobywał piasek,
a w dzieƒ powszedni odpoczywał. Teraz sam zostanie zaprz´gni´ty do pracy, by zabawiaç turystów.

UNDERWATER ROUTE >> Luckily, thanks to the
support from the European Regional Development Fund it
was possible to save the Nagórzyckie Groty. In the coming
tourist season (spring 2011) the renovated and revitalised
complex will open its doors to tourists and globetrotters.
People will be able to learn about the history and mystery of
the caves during a walking tour through the 150 underground
route. There will be a special a path leading 120 m into the
caves. The Nagórzycki devil will be the tour guide. Legend
has it that it is he who persuaded a boy to dig for the sand
every Sunday and to sleep and rest during the week. Now he
will be put to work in order to entertain tourists.

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Nagórzyckie Groty, inwestycja współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
woj. łódzkiego na lata 2007-2013, w ramach osi priorytetowej III; gospodarka, innowacyjnoÊç, przedsi´biorczoÊç, działanie III.5 infrastruktura turystyczno-rekreacyjna.
Całkowity koszt inwestycji – 4,4 mln zł. Dofinansowane UE – 3,3 mln zł.
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Agnieszka Franke

SKIING ON THE GLACIER

This coming winter brings a promise of snow and crazy
fun on the Alpine slopes. If you have decided to go
on holiday to Italy and you are looking for a homely,
comfortable hotel with an interesting offer, we recommend
the all-year ski station Maso Corto.
W sercu Południowego Tyrolu wznosi si´ lodowiec Hochjoch
(3251 m n.p.m.), u podnó˝y którego rozpoÊciera si´ Val Senales. Na kraƒcu doliny wysoko w górach (ponad 2000 m n.p.m.)
le˝y urocza miejscowoÊç Maso Corto. Ten lubiany przez Polaków oÊrodek, znany równie˝ pod niemieckà nazwà Kurzras,
umo˝liwia szusowanie na nartach nie tylko zimà, ale tak˝e latem, gdy˝ jest to jedna z niewielu całorocznych stacji narciarskich w Europie.

In the heart of South Tirol there is the Hochjoch glacier
(3251 m), with Val Senales stretching at its foot. At the
edge of the valley, high in the mountains (over 2000 m),
there lies the charming town of Maso Corto. This ski centre,
appreciated by Poles, is also known under its German
name Kurzas. It enables you to ski not only in winter, but
also in summer, as it is one of few all-year ski stations in
Europe.

TOPOWA REZYDENCJA >> Atrakcyjne miejsce wypo- TOP RESIDENCE >> An attractive recreation place

Zbli˝ajàca si´ zima niesie obietnic´
Êniegu i szaleƒstwa na alpejskich
stokach. JeÊli zdecydowałeÊ si´
na wypoczynek we Włoszech i szukasz
swojskiego, komfortowego oÊrodka
z ciekawà ofertà, polecamy całorocznà
stacj´ narciarskà Maso Corto.

Zdj´cia: arch. Maso Corto
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czynku czeka na nas w centrum miasteczka, w trzygwiazdkowej
Top Residence Kurz oferujàcej komfortowe apartamenty (2–6osobowe) z łazienkà i aneksem kuchennym. O dobre samopoczucie goÊci dba polska obsługa. Trasy zjazdowe i wyciàgi narciarskie znajdujà si´ tu˝ pod nosem. Samochód najlepiej
zostawiç w gara˝u (6 euro za dob´) lub na zewn´trzym bezpłatnym parkingu w pobli˝u rezydencji. Od dolnej stacji kolejki linowej, która prowadzi na lodowiec, dzieli nas zaledwie 200 m.

awaits us in the town centre, in the 3-star Top Residence
Kurz offering comfortable apartments (2-6 people) with
bathrooms and kitchen facilities. Polish personnel make
sure we are in a good mood. Ski runs and lifts are just round
the corner. It is best to leave our car in a garage (EUR 6 per
day) or in an outdoor free car park near the residence. We
have only 200 m to the lower cable railway station, which
takes us to the glacier.

NA STOKU >> W sezonie zimowym oÊrodek oferuje 35 km doskonale przygotowanych tras zjazdowych o ró˝nym
stopniu trudnoÊci, 17 km tras biegowych oraz tor saneczkowy
o długoÊci 3,3 km. Zimà ze szczytu lodowca do samej miejscowoÊci prowadzi trasa Smugglerrinne, którà niegdyÊ przemytnicy uciekali przed celnikami. Trasa ma 8 km, a ró˝nica

ON THE SLOPE >> During winter season the centre
offers 35 km of perfectly prepared ski runs of different
levels of difficulty, 17 km of cross-country ski runs and a 3.3
km long luge run. In winter, from the top of the glacier to the
town there leads the Smugglerrinne run used in the past by
smugglers to escape from customs officers. This route is 8
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miejsce

Top***Residence Kurz
www.masocorto.it
e-mail: info@topresidencekurz.it
tel. 0039 047 366 22 20

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

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

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

poziomów wynosi 1200 m. Narciarze biegowi mogà korzystaç
z całorocznej kilkukilometrowej p´tli na szczycie lodowca.
Polska Szkoła Narciarska w Maso Corto z myÊlà o najmłodszych
tu˝ przy rezydencji przygotowała stok z ruchomà taÊmà do nauki jazdy na nartach. Szkoła oferuje te˝ szkolenia: indywidualne,
grupowe, typu all inclusive dla dzieci oraz school & rent – zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. W rezydencji działa vcentrum testowe Blizzard z wypo˝yczalnià sprz´tu narciarskiego i snowboardowego oraz serwis. Dzieci poni˝ej 10. roku ˝ycia mogà
za darmo wypo˝yczyç kompletny sprz´t narciarski.

km long and the difference between the levels is 1200 m.
Cross-country skiers may use the several-kilometer-long
loop on the top of the glacier. Next to the residence the
Polish Skiing School in Maso Corto prepared a slope with a
moving belt for for children learning to ski. The school offers:
individual, group, all inclusive for children and school & rent
trainings – for both children and adults. The residence
comprises the testing centre Blizzard with skiing and
snowboarding equipment rental and service. Children below
the age of ten can rent the full skiing equipment for free.

PRZED NARTAMI I PO NICH >> Ka˝dy z goÊci
trzygwiazdkowego Top Residence Kurz w dniu przyjazdu jest
cz´stowany koktajlem. Pobyt w oÊrodku umilajà takie atrakcje,
jak pokaz slajdów z Val Senales oraz degustacja miejscowych
przysmaków: specku, sera i wina. Po dniu sp´dzonym na nartach siły najlepiej zregenerowaç w centrum wellness znajdujàcym si´ na terenie rezydencji. Warto te˝ wziàç udział w innych
ciekawych imprezach (odpłatne), tj. kolacja w schronisku połàczona ze zjazdem na sankach, kolacja w typowym tyrolskim gospodarstwie i zawody narciarskie.
Długie zimowe wieczory sp´dzone ze znajomymi w: pubie Leo,
barze Bussl, gdzie dwa razy w tygodniu mo˝na posłuchaç muzyki na ˝ywo, lub w czynnej codziennie dyskotece K2 na długo
pozostanà w pami´ci.
Za pra sza my na stro ny in ter ne to we, na których znaj dà
Paƒ stwo wi´ cej in for ma cji, rów nie˝ w j´ zy ku pol skim.

BEFORE AND AFTER SKIING >> Every guest of
the 3-star Top Residence Kurz is served with a cocktail on
the day of arrival. The stay in the centre includes such
attractions as a slide show from Val Senales as well as the
tasting of local delicacies: speck, cheese and wine. After a
day of skiing, it is best to recover in the wellness centre inside
the residence. It is also worth taking part in other interesting
(charged) events like supper in a hostel accompanied by
sleigh ride, supper in a typical Tirol household and skiing
competition.
Long winter evenings spent with friends in Leo pub, Bussl bar,
where we can listen to live music twice a week or in K2 disco
open everyday, will stay in our memory for a long time.
Check out our website, where you can find
more information, also in Polish.

Zdj´cia: arch. Maso Corto
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Ponad 200 km tras narciarskich
i ponad 150 wyciàgów, snowparki,
trasy dla biegówek, a nawet
zagadkowy snowtubing. Dla takich
atrakcji nie trzeba jechaç
w Alpy – wystarczy w Beskidy.

Joanna Szyndler

Ka˝dy, kto chocia˝ raz miał narty lub desk´ snowboardowà na nogach, nie mógł
nie słyszeç o Szczyrku. To miasteczko legenda. JeÊli za zimowà stolic´ Polski i króla wÊród oÊrodków narciarskich uznajemy Zakopane, Szczyrkowi nale˝y si´ tytuł
królowej. A skàd taka sława wÊród narciarzy? Powód jest prosty – 26 wyciàgów
i 40 km nartostrad i tras zjazdowych. Nad Szczyrkiem króluje tak˝e najwy˝szy
szczyt Beskidu Âlàskiego – Skrzyczne o wysokoÊci 1257 m n.p.m. Kolejkà krzesełkowà z przesiadkà na stacji na Jaworzynie na Skrzyczne wjedzie ka˝dy, nawet
poczàtkujàcy narciarz.

SNOW QUEENS

ZE SKRZYCZNEGO W DÓŁ >> Łyk rozgrzewajàcej herbaty w najwy˝ej
poło˝onym schronisku w Beskidzie Âlàskim (po polskiej stronie granicy) i wspaniałe widoki nie powstrzymajà nas od przyjemnoÊci poszusowania na dół. Ze
Skrzycznego prowadzà cztery trasy – do wyboru, do koloru. Najłatwiejsza jest zielona trasa przez Hal´ Skrzyczeƒskà, która przez pi´ç kilometrów łagodnie prowadzi a˝ do stacji w Czyrnej. Dla poczàtkujàcych dobrym wyborem jest niebieska
trasa Ondraszek (5,2 km), natomiast dla bardziej zaawansowanych czer wona, trzykilometrowa Kaskada. Narciarze o mistrzowskich umiej´tnoÊciach tak˝e
nie mogà narzekaç. Ze Skrzycznego w dół prowadzi ich czarna, prawie trzykilometrowa i sztucznie naÊnie˝ana trasa FIS, czyli homologowana przez Mi´dzynarodowà Federacj´ Narciarskà. Wielkà zaletà Szczyrku jest to, ˝e z wi´kszoÊci
wyciàgów mo˝na skorzystaç bez odpinania nart, a poszczególne oÊrodki sà połàczone trasami.
A co z miłoÊnikami akrobacji na desce? Z myÊlà o nich na Julianach powstał
snowpark z przeszkodami: boksami, skoczniami i rurkami. Dla mnie, zdeklarowanej narciarki, te nazwy wcià˝ jeszcze brzmià egzotycznie, ale wtajemniczeni wiedzà, o co chodzi. Po dniu na stoku wol´ rozszyfrowywaç niezwykłe nazwy potraw
widniejàce w karcie karczmy U Kroçpoka. To klimatyczne miejsce cenià nie tylko
turyÊci, ale tak˝e górale, bo długie zimowe wieczory umilajà kapele ludowe.
Za miejscowe specjały, tj. franciskowy wolec lub krwawic´ Juhasa, płaci si´, jak
na południe Polski przystało, dudkami.
WIÂLA¡SKI APRÈS SKI >> Zakr´t za zakr´tem – droga ze Szczyrku

Fot.: archiwum UMWS
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do Wisły przez Przeł´cz Salmopolskà przyprawia o zawrót głowy. W samym miasteczku mo˝na ju˝ jednak Êwietnie wypoczàç i zregenerowaç siły. I choç trasy
narciarskie Wisły nie sà tak długie i liczne jak w Szczyrku, a wyciàgi (jest ich ponad 30) bardziej rozproszone, równie˝ tu da si´ poszaleç na Êniegu. Do górnej
stacji narciarskiej na Soszowie na wysokoÊci 806 m n.p.m prowadzi kolej linowa, nast´pne 80 m pokonuje si´ na orczykach. Soszów oferuje szeÊç tras o ró˝nym stopniu trudnoÊci; najdłu˝sza, niebieska, ma prawie dwa kilometry długoÊci.
Trudniejsze trasy zjazdowe, a tak˝e snowpark znajdziemy w oÊrodku narciarskim
Sto˝ek (kolejny przy wyciàgu Rowienki w WiÊle Jaworniku). Wisła jest jednà z niewielu miejscowoÊci w Polsce, gdzie systematycznie inwestuje si´ w rozwój infra-
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for five kilometers gently leads to the station in Czyrna. The blue run
Ondraszek (5.2 km) is a good choice for beginners, while for the more
advanced the three- kilometer Kaskada red run is better. Skiers with
champion’s abilities also can’t complain.
They have a FIS black run from Skrzyczne, nearly three kilometer long with
artificial snow cover, approved by the International Ski Federation. The good
thing about Szczyrk is that one can use most of the lifts without taking off
ones skis, and individual resorts are connected by runs.
And what about lovers of acrobatics on snowboards? With them in mind a
snowpark has been created in Juliany that has obstacles: box/rails, jumps
and tunnels. As I am a declared skier, these names still sound exotic to me,
but the initiated know what it’s all about. After a day on the slopes I prefer to
decipher the names of dishes on the menu in the U Kroćpoka tavern. This
place with an atmosphere is valued by tourists, as well as by the highlanders,
as folk bands entertain during long winter evenings.

Szczyrk pod wzgl´dem liczby wyciàgów nale˝y do krajowej czołówki / Szczyrk ,the winter capital of Beskidy, with the number of ski lifts it is among the leaders in the country

More than 200 km of ski runs and
more than 150 ski lifts, snowparks,
cross-country runs and even
mysterious snowtubing. You don’t
have to go to the Alps for such
attractions – just to Beskidy.

do Adama Małysza, na których skoczek zdobył mistrzostwo Polski. JeÊli fanom Małysza nie uda si´ spotkaç go na stoku lub na ulicy, mogà pocieszyç si´
wizytà w Domu Zdrojowym, gdzie ustawiono 180-kilogramowà rzeêb´ z białej czekolady – wyglàda prawie jak Adam Małysz.

NARTY I TRADYCJA >> TuryÊci, którzy spokój

Everyone who at least once had skis or a snowboard on their feet must have
heard about Szczyrk. It’s a legendary town. If we consider that Zakopane is
the winter capital and king among ski resorts, than Szczyrk deserves the title
of queen. Why such fame among skiers? The reason is simple. 26 ski lifts and
40km of ski highways and runs. Skrzyczne, the highest peak of the Silesian
Beskidy with a height of 1,257 m above sea level, towers over Szczyrk. Every
skier, even a beginner, will get to Skrzyczne by chairlift with a change over at
the Jaworzyn station.

DOWN FROM SKRZYCZNE >> A sip of a warming tea in the
Beskidy Śląskie lodge on the Polish side of the border and fantastic views will
not stop us from schussing down. There are four runs to choose from
Skrzyczne. The easiest is the green run through Hala Skrzyczeńska, which

Zdj´cia: archiwum ÂOT

struktury narciarskiej. W sezonie 2009/2010 uruchomiono stacj´ narciarskà Nowa Osada, gdzie jeêdziç
mo˝na na trzech trasach. Obecnie buduje si´ tak˝e
wyciàg kanapowy na Cieƒkowie, zastàpi on wysłu˝one ju˝ przez lata orczyki.
Po szaleƒstwie na jednej lub dwóch deskach przychodzi czas na apres ski! I tutaj miasteczko te˝ ma wiele
do zaoferowania. ˚ycie rozrywkowe skupia si´ wzdłu˝
ulicy 1 Maja otoczonej z dwóch stron barami, restauracjami i sklepikami z pamiàtkami. Atrakcje miejscowoÊci nie koƒczà si´ jednak na barach. Wisła jest
miasteczkiem wielokulturowym, ponad 50 proc.
mieszkaƒców stanowià luteranie, a XIX-wieczny koÊciół ewangelicko-augsburski nale˝y do najwa˝niejszych zabytków miasta. Warte odwiedzenia jest tak˝e
Muzeum Beskidzkie z niedwno otwartà Enklawà Budownictwa Drewnianego prezentujàce kultur´ ludowà Beskidu Âlàskiego, Galeria u Niedêwiedzia,
w której wiÊlaƒscy artyÊci prezentujà swoje prace, modernistyczny zamek prezydenta RP i Muzeum Narciarstwa. W tej ostatniej placówce oprócz nart
z koƒca XIX w. mo˝na zobaczyç tak˝e narty nale˝àce

Zdj´cia: P. Buczek
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i kameralnà atmosfer´ przedkładajà nad długie trasy
zjazdowe, wybiorà zapewne mniej znane miejscowoÊci Beskidu Âlàskiego: Brennà i Istebnà. We wsi poło˝onej nad rzekà Brennicà i jej dopływami działajà trzy
oÊrodki narciarskie: Brenna W´gierski, Âwiniorka
i Pod Starym Groniem. Wi´kszoÊç wyciàgów le˝y poza centrum wsi w wy˝szych partiach dolin, gdzie warunki Êniegowe sà lepsze. W najwi´kszym kompleksie
– Brenna W´gierski działa siedem wyciàgów orczykowych i talerzykowych. Wszystkie sà doÊnie˝ane, jedna oÊwietlana wieczorem.
DoÊwiadczeni narciarze i snowboardziÊci szusujà
na Starym Groniu i Breƒskim Sto˝ku, mniej wytrawni
i uczàcy si´ wybierajà wyciàg Jawornik. Brenna to do-

APRÈS SKI WISŁA-STYLE >> Turn after turn, the road from
Szczyrk to Wisła through Przełęcz Salmopolska makes one dizzy. However,
one can have a good rest and regenerate in the little town. Although Wisła
runs (there are more than 30) aren’t so long and there aren’t as many of
them as in Szczyrk, and they are scattered, you can still go crazy on the snow.
A cable rail goes to the upper station at Soszów at 806 m above sea level
and then there is a T-bar lift for the next 80 m. Soszów has six runs with
various levels of difficulty; the longest one is blue and is nearly 2 km long.
The more difficult runs as well as a snowpark can be found in the Stożek
resort (next to the Rówienek lift in Wisła Jawornik). Wisła is one of the few
places in Poland where there is consistent investment in the development of
ski infrastructure. In the 2009/2010 season the Nowa Osada ski station
was opened with three runs. Currently a new carpet lift on Cieńków will
replace the old T-bars.
After skiing like crazy on one or two boards there comes a time for aprŹs
ski! And here the small town has lots to offer. Social life is concentrated along
Skocznia narciarska w WiÊle-Malince / Ski jump in Wisła-Malince
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ale nie trzeba byç sportowcem, aby z nich korzystaç. Biegówki today. Jan Kawulok, who made musical folk instruments lived here.
sà dobrà, ale nie jedynà alternatywà dla nart zjazdowych.
Today, in Kurna Chata where the artist had his workshop one can
view pipes, ocarinas and pan pipes. There are a dozen or so easy
MIKROKLIMAT KORBIELOWA >> W Beskidach runs for children and beginner skiers in Istebna. In fact, Istebna is
mo˝na równie˝ wziàç udział w kuligu, pojeêdziç na skuterach not famous for down hill skiing but for cross-country skiing. Skiers
Ênie˝nych, a nawet spróbowaç snowtubingu. Brzmi groênie? can also try their hand on the biathlon shooting range which is on
Takà atrakcj´ proponuje Korbielów, rozległa miejscowoÊç poło- Kubalonka.
˝ona w dolinie potoku Kamienna i potoku Glinnego, w województwie Êlàskim, lecz nale˝àca ju˝ do Beskidu ˚ywieckiego. TO BE LIKE JUSTYNA KOWALCZYK >> CrossPrzy wyciàgu dla najmłodszych Cypisek zje˝d˝a si´ w ponto- country skis were made famous by the Olympic champion and world
nie! Teoretycznie snowtubing to atrakcja dla dzieci, doroÊli ba- champion Justyna Kowalczyk. Ever since she started to have
wià si´ jednak równie dobrze, a czasami lepiej ni˝ ich pociechy. success resorts and cross-country trails are besieged with skiers.
TradycjonaliÊci te˝ si´ nie zawiodà na Korbielowie – łàczna dłu- One of the best places for this sport is in Istebna on the Kubalonka
goÊç tras zjazdowych wynosi ok. 25 km, działa 15 wyciàgów pass. The shortest trail is one kilometer long, the longest is 7.5 km.
orczykowych i 2 krzesełkowe (Baba i na Hale Szczawiny). Trzy All are FIS trails, but you don’t have to be a sportsman to use them.
spoÊród tras sà sztucznie naÊnie˝ane i oÊwietlane, wÊród nich Cross-country skiing is good but not the only alternative to down hill
wy˝ej wspomniany Cypisek – ulubieniec małych narciarzy.
skiing.
Wi´kszoÊç tras utworzono na zboczach Pilska – najwy˝szej po Kasprowym Wierchu góry narciarskiej w Polsce. Trzeba przyznaç, KORBIELÓW’S MICROCLIMATE >>One can also go
˝e to właÊnie dzi´ki Pilsku Korbielów stał si´ jednym z najwa˝niej- on sleigh rides in Beskidy, ride on snow scooters and even try
szych oÊrodków sportów zimowych w Polsce. Widoki z 1557 m snowtubing. Sounds dangerous? Korbielów proposes such an
n.p.m., jak łatwo si´ domyÊleç sà niesamowite. Cechà wyró˝nia- attraction, a vast place located in the valley of the Kamienna and
jàcà Korbielów i oÊrodek Pilsko jest specyficzny mikroklimat. Kie- Glinna streams in the Silesian province, but which is now part of the
dy w innych cz´Êciach Polski trwa jesienna plucha albo nadchodzi Beskidy Żywieckie. By the Cypisek lift for the very young one goes
czas na wiosenne roztopy, na Pilsku mo˝na szaleç na nartach. down in a pontoon! Theoretically, snowtubing is for the kids, but
W górnych partiach oÊrodka sezon narciarski rozpoczyna si´ cz´- adults enjoy equally, and sometimes even more than the kids.
sto w połowie listopada, a koƒczy w kwietniu. Trzymajmy kciuki Traditionalists also will not be disappointed in Korbielów, the
za tegoroczny sezon.
combined length of ski slopes is 25 km, there are 15 T-bar lifts and
2 chairlifts (Baba and on Hala Szczywina). Three of the slopes have
artificial snow and are lit up, among them Cypisek, most liked by little
skiers. Most of the slopes have been created on the Pilsk hillside,
after Kasprowy Wierch, the highest ski mountain in Poland. It has to
be said that thanks to Pilsk, Korbielów became one of the most
important ski resorts in Poland. As one can imagine, views from
1,557 m above sea level are incredible. What makes Korbielów and
the Pilsk resort different is the specific microclimate. When in other
parts of Poland there is still foul autumn weather or the springtime
thaw, one can still have fun skiing in Pilsk. In the upper mountain
parts of the resort the ski season often starts in mid-November and
ends in April. Hold your fingers crossed for this year’s season.

OÊrodki narciarskie w Beskidach kuszà nie tylko narciarzy / Ski resorts are tempting, not only to skiers

bre miejsce na wyjazd rodzinny, nauk´ jazdy na nartach, nawet od najmłodszych latach. Tak jak w Szczyrku i Korbielowie działajà tu tzw. przedszkola narciarskie, gdzie pod okiem specjalistów dzieciaki bezpiecznie uczà si´ poruszaç na stokach. Dla maluchów
najlepszà nagrodà za post´py w nauce jazdy na nartach b´dzie wizyta w Chlebowej Chacie w Brennej.
Gospodarze pokazujà, jak powstaje tradycyjny chleb,
razem z goÊçmi mielà zbo˝e na ˝arnach, formujà i wypiekajà podpłomyki.
Z piel´gnowania tradycji i wcià˝ ˝ywej kultury ludowej
słynie tak˝e Istebna. Mieszkał tu Jan Kawulok, twórca ludowych instrumentów muzycznych. DziÊ w Kurnej Chacie, gdzie znajdował si´ warsztat artysty,
mo˝na obejrzeç piszczałki, okaryny, gajdy i fujarki.
W Istebnej jest kilkanaÊcie łatwych tras zjazdowych,
raczej dla dzieci i poczàtkujàcych narciarzy. Wszak
Istebna słynie nie z nart zjazdowych, a biegowych.
Narciarze mogà tak˝e sprawdziç si´ na strzelnicy biathlonowej, która te˝ znajduje si´ na Kubalonce.

BYå JAK JUSTYNA KOWALCZYK >> Narty biegowe rozsławiła mistrzyni olimpijska i mistrzyni
Êwiata Justyna Kowalczyk. Od kiedy zacz´ła odnosiç
sukcesy oÊrodki i trasy biegowe prze˝ywajà prawdziwe obl´˝enie. Jedno z najlepszych miejsc do uprawiania tego sportu znajduje si´ w Istebnej na przeł´czy
Kubalonka. Najkrótsza trasa ma kilometr długoÊci, najdłu˝sza – 7,5 km. Wszystkie sà trasami FIS-owskimi,

1 May Street surrounded on both sides by bars, restaurants and souvenir
shops. The local attractions however don’t end with bars. Wisła is a
multicultural town, more than 50% of residents are Lutheran, and the 19th
century Evangelical-Augsburg Church is one of the town’s most important
monuments. It is also worth visiting the Beskidy Museum with its recently
opened Wooden Building Enclave presenting the folk culture of Beskidy
Śląskie, the U Niedźwiedzia Gallery where Wisła artists exhibit their works,
a modern castle of the President of the Republic of Poland and the Ski
Museum. In the latter, apart from skis from the end of the 19th century, skis
belonging to Adam Małysz on which he won the Polish championships are
also on display.

SKIS AND TRADITION >> Tourists who prefer quiet and cosy
atmosphere to long runs no doubt will chose the lesser known places in
Beskidy Śląskie, such as Brenna and Istebna. In the village that lies on the
Brennica River there are three ski resorts: Brenna Węgierski, Dolina Leśnicy
and Pod Starym Groniem. Most of the lifts are outside the village in all the
parts of the valleys where the ski conditions are better. In the largest complex
in Brenna Węgierski there are seven T-bar and button lifts. All also make
artificial snow and one is lit up at night.
Experienced skiers and snowboarders schuss on the Stary Grioń and Stożek
in Brenna, less experienced and beginners choose the Jawomik lift. Brenna
is a good place for a family trip, and learning to ski, even from the youngest
age. As in Szczyrek and Korbielów there are ski kindergartens here where
kids are taught by experts how to safely move on the ski slopes. The best prize
for progress in learning to ski for the little ones is a visit to the Bread Cottage
in Brenna. Farmers show how a traditional bread is made, and together with
their visitors grind the wheat on a quern, form and bake the pancake bread.
Istebna is known for cultivating tradition and the folk culture that is still alive

Zawody narciarskie w Brennej / Ski competition in Brenna

Dojazd samochodem, pociàgiem lub autobusem; warto wiedzieç: Centralna Stacja Grupy Beskidzkiej GOPR tel. (33) 8296900, alarmowy: 985
Getting there: by car, train or bus. Good to know: Beskidy Group Central Station GOPR tel. 48 33 829 6900, Emergency: 985

Zdj´cia: archiwum ÂOT
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• Brenna, Gminny Punkt Informacji
ul. Wyzwolenia 77, tel. (33) 858 69 71
gpi@brenna.org.pl, www.brenna.org.pl
• Wisła, Centrum Informacji Turystycznej
Pl. B.Hoffa 3, tel. (33) 855 34 56
promocja@wisla.pl, www.wisla.pl

• Szczyrk, Informacja Turystyczna
ul. Beskidzka 41, tel. (33) 815 83 88
it@szczyrk.pl, www.szczyrk.pl
• Istebna, Informacja Turystyczna
Istebna 68, tel. (33) 855 61 58
promocja@ug.istebna.pl, www.istebna.eu

• JeleÊnia, Informacja Turystyczna
ul. Plebaƒska 1, tel. (33) 863 07 77
turystyka@jelesnia.pl
www.jelesnia.pl
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At the 200th anniversary of Chopin's birth I listened to
his music in different arrangements and in various
places: in concert halls and gyms, factory halls and
restaurants, mountain hostels and parks. But at the feet
of the Giza pyramids - never before. There were many
more such music loving tourists as me, who wanted to
see the amazing musical event, the "Chopin - classical,
jazz and rock" concert. On 29th September, a few hours
before the event began, the streets leading to the
pyramids had been filled with cars with guests. This
incredibly spectacular presentation of Chopin's legacy
had gathered almost 2.5 thousand spectators.

Chopin
pod piramidami
Urszula Gabryelska

CHOPIN UNDER THE PYRAMIDS

Tego jeszcze nie było! Muzyka
Fryderyka Chopina rozbrzmiewała
w Egipcie podczas niezwykłego
widowiska plenerowego u stóp Sfinksa.

LEGACY OF THE NATIONS >> Three stages were
Grupa Rock Loves Chopin / Rock Loves Chopin group

W 200. rocznic´ urodzin Fryderyka Chopina słuchałam jego
muzyki w ró˝nych aran˝acjach i miejscach: w salach koncertowych i gimnastycznych, w halach fabrycznych i restauracjach, schroniskach górskich i parkach. Ale u stóp piramid
w Gizie – jeszcze nigdy.
Takich jak ja turystów-melomanów pragnàcych zobaczyç
niezwykłe widowisko muzyczne, jakim był koncert „Chopin
klasycznie, jazzowo, rockowo”, było znacznie wi´cej.
29 wrzeÊnia na kilka godzin przed rozpocz´ciem imprezy
ulice prowadzàce do piramid zapełniły si´ samochodami
wiozàcymi goÊci. Niezwykle spektakularna prezentacja dorobku Chopina zgromadziła prawie 2,5 tys. widzów.

DZIEDZICTWO NARODÓW >> U stóp dwóch naj-

This is something new! Chopin's
music was played in Egypt during an amazing
out-door event at the feet of the Sphinx.

Zdj´cia: Biuro Turystyki przy Ambasadzie Egiptu (3)
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wi´kszych piramid – Cheopsa i Chefrena – stan´ły trzy sceny. Liczàce prawie 4,5 tys. lat budowle oÊwietlone białym
i czer wonych Êwiatłem prezentowały si´ niezwykle okazale. Kiedy na scen´ wyszedł Janusz Olejniczak, majàc Sfinksa za plecami, i na tle piramid rozległy si´ pierwsze dêwi´ki
poloneza A-dur, op. 40, no 1, ciarki przeszły mi po plecach.
Zamykam oczy i pod powiekami zaczynajà si´ przesuwaç
polskie krajobrazy – wierzby na mazowieckich polach, rozło˝yste drzewa w parku, meandrujàca mi´dzy łàkami Wisła.
Słysz´ szum jesiennego wiatru i ˝ałuj´, ˝e egipscy widzowie nie mogà zobaczyç tych widoków, tak ró˝nych od otaczajàcej nas pustyni. Otwieram oczy i na telebimie widz´,
jak r´ce polskiego pianisty zamiast przesuwaç si´ po klawiaturze fortepianu, dotykajà kamiennych grobowców. To
złudzenie wywołane efektownym monta˝em obrazów wywołuje nowe emocje. Muzyka Chopina dzi´ki swojej ponadczasowoÊci łàczy współczesnoÊç ze staro˝ytnoÊcià; to, co
w polskiej kulturze najpi´kniejsze z tym, co w Egipcie najcenniejsze. Nagle znikajà wszelkie bariery i ró˝nice. Polskie
i egipskie dziedzictwo wydaje si´ bli˝sze ni˝ kiedykolwiek.

built at the feet of the two biggest pyramids: of Cheops
and Khafre. These almost 4.5 thousand-year-old
buildings, illuminated with white and red lights, were
very impressive. When Janusz Olejniczak, with the
Sphinx behind him, entered the stage and the first notes
of the A Major Op. 40 Polonaise no. 1 were played,
shivers went down my spine. I close my eyes and I begin
to see Polish landscapes - willows in Mazovian fields,
branchy trees in the park, the Vistula meandering
among the meadows. I can hear the humming of the
autumn wind and I regret that the Egyptian spectators
cannot see these views, so different from the desert
around us. I open my eyes and I can see on the screen
how the hands of the Polish pianist instead of moving on
the keys of the piano touch the stone tombs. This
impression made by spectacular editing of the images
triggers new emotions. Chopin's music, owing to its
time transcending qualities, links the present with the
ancient past - what is most beautiful in the Polish culture
with what is most precious in Egypt. Suddenly all
barriers and differences disappear. Polish and Egyptian
heritages seem closer than ever.

Dina Iskander i Leszek Âwidziƒski / Dina Iskander and Leszek Âwidziƒski
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Warszawa, ul. Jasna 22
(róg ul. Âwi´tokrzyskiej)
tel/fax: 022 828 67 71
tel.kom: 0 502 907 002
www.galeriabali.pl
info@galeriabali.pl

Folies Dance Company interpretuje taƒce narodowe
Nationals dances performed by Folies Dance Company

Jazzowa interpretacja w wykonaniu Leszka Mo˝d˝era
Jazz interpretation by Leszek Mo˝d˝er

POLSKIE FANTAZJE >> Niezwykła sceneria uwalnia wyobraêni´ artystów, którzy zaczynajà wspólnie fantazjowaç
na polskie tematy. Do Janusza Olejniczaka i muzyków z Rogal
Quartet dołàcza znakomita solistka Opery Kairskiej Dina Iskander. Przepi´knà polszczyznà zaÊpiewała „˚yczenie”, a potem
z tenorem Leszkiem Âwidziƒskim „Lecà liÊcie z drzew”. PublicznoÊç przyj´ła oba utwory owacyjnie.
Za sprawà Leszka Mo˝d˝era klasyczna interpretacja przeszła
płynnie w aran˝acj´ jazzowà. Artysta z właÊciwym sobie wdzi´kiem wirtuoza bawił si´ muzykà Chopina. Potràcał struny
fortepianu, si´gał pod klap´ instrumentu, a nawet wkładał tam
r´cznik, zmieniajàc brzmienie klawiszy. Od dowcipu w pełen finezji sposób przeszedł do subtelnych impresji, by na koniec zaskoczyç wszystkich t´tniàcà emocjami kawalkadà dêwi´ków
godnych prawdziwego dreszczowca. Artysta do koƒca trzymał
widzów w napi´ciu. ˚egnany gromkimi oklaskami publicznoÊci
zszedł ze sceny, ust´pujàc pola grupie Rock Loves Chopin. GitarzyÊci: Ryszard Sygitowicz, Jacek Królik i Marek Raduli pokazali rockowy potencjał chopinowskich kompozycji preludiów,
etiud, walców. Ostre gitarowe riffy podbiły serca egipskiej publicznoÊci, która najbardziej entuzjastycznie przyj´ła ˝ywiołowà
wersj´ poloneza A-dur, op. 40, no 1 w finale. Utwór ten niczym
klamra spiàł cały koncert.
Gitarowemu widowisku towarzyszył spektakl taneczny w wykonaniu Folies Dance Company. Zespół pod przewodnictwem Marzeny Barcik szczególnie zachwycił mnie dwoma układami:
taƒcem na pi´ciolinii i wykonanà w biało-czerwonych strojach
interpretacjà taƒców narodowych.
– Koncert Chopina wpisuje si´ na list´ najwa˝niejszych wydarzeƒ kulturalnych organizowanych w tym roku w Egipcie – powiedział Ahmed Shokry, radca ds. turystyki Ambasady Egiptu.
Mamy nadziej´, ˝e podobne wydarzenia zbli˝ajàce nasze narody b´dà odbywały si´ coraz cz´Êciej. Egipcjanie bardzo szanujà Polaków i ch´tnie poznajà ich zwyczaje. Teraz nadszedł czas,
aby poznali ich dorobek kulturowy i dziedzictwo, jakim jest
m.in. muzyka Fryderyka Chopina.

POLISH FANTASIES >> The spectacular scenery sets
the artists' imaginations free and together they start fantasizing
Polish themes. Janusz Olejniczak and the musicians of the Rogal
Quartet are joined by the outstanding solo singer of the Cairo
Opera House Dina Iskander. She sang "A Young Girls Wish" with
beautiful Polish pronunciation and then, with the tenor Leszek
Świdziński, "Leaves are Folling". The audience gave ovation to
both songs. Owing to Leszek Możdżer, the classical interpretation
went smoothly into a jazz arrangement. The artist, with his special
charm of a virtuoso, played around with Chopin's music and the
piano. He struck the strings, reached under the lid of the
instrument and even put there his towel changing the sound of
the keys. From joking he moved on with finesse to subtle
impressions in order to finally surprise everyone with the
cavalcade of sounds, throbbing with emotions and worthy of a
real thriller. The artist kept the audience in suspense till the very
end. He left the stage to the sound of huge applause and the
group Rock Loves Chopin took his place. The guitarists: Ryszard
Sygitowicz, Jacek Królik and Marek Raduli presented the rock
potential of Chopin's preludes, etudes and waltzes. Sharp guitar
riffs won the hearts of the Egyptian audience, who most
enthusiastically welcomed the lively rendition of the A Major Op.
40 Polonaise no. 1 in the finale. This composition fastened the
whole concert like a clasp. The guitar spectacle was
accompanied by a dance show performed by the Folies Dance
Company. The group, led by Marzena Barcik, delighted me
particularly with two arrangements: dancing on a stave and the
interpretation of the national dances performed in white and red
costumes. "The Chopin concert is on the list of this year's most
important cultural events organized in Egypt," – said Ahmed
Shokry, tourism counselor in the Embassy of Egypt. We hope
that such events bringing our nations closer together will take
place more often. The Egyptians have a great respect for the
Poles and are willing to know their customs. Now the time has
come for them to know their cultural heritage and the legacy, part
of which is Frederic Chopin's music.

Zdj´cia: Biuro Turystyki przy Ambasadzie Egiptu
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• Fine dining*****
• Sala VIP
• Codziennie Êwie˝e tropikalne
ryby i owoce morza
• Otwarte 7 dni w tygodniu,
od 12 - 24 lub do ostatniego goÊcia
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Piotr ˚abowski

Huczne
urodziny
A GRAND BIRTHDAY

Cieszyn Êwi´tuje w tym
roku 1200-lecie istnienia. Według
legendy, która przetrwała wiele
wieków, dokładnie w 810 r.
po długiej rozłàce spotkali si´
tu trzej bracia. Z okazji okràgłej
rocznicy miasto przygotowało
mnóstwo atrakcji.

This year Cieszyn is celebrating 1,200 years
of its existence. According to legend that
has survived throughout centuries, exactly
in 810 three brothers met up after a long
separation. To celebrate this occasion
the city has organised very many attractions.

The sons of the Polish ruler, Leszek III, were so happy with the
unexpected and at the same time fortunate gift, that they decided
to establish a city. That is how Cieszyn came into being. An open
well with a plaque reminds everyone about their meeting place by
Synowie polskiego władcy, Leszka III, cieszàc si´ z tak niespo- the little spring.
dziewanego, a zarazem szcz´Êliwego daru losu, postanowili
zało˝yç miasto. Tak powstał Cieszyn. O miejscu spotkania POWER OF ATTRACTION >> The city’s jubilee is
przy êródełku przypomina zielona a˝urowa studnia i umiesz- celebrated throughout the year with numerous historical, cultural
czona na niej tablica.
and sporting events. In May all the brave ones could take part in
the transborder city game, the first in the city’s history. The story
MOC ATRAKCJI >> Jubileusz miasta przez cały rok unfolded on both sides of the Olza River, symbolically joining the
uÊwietniajà liczne imprezy historyczne, kulturalne i sportowe. city divided years ago by the Polish and Czech border. During
W maju wszyscy Êmiałkowie mogli wziàç udział w pierwszej several days in August Cieszyn was the extreme sports capital.
w historii grodu transgranicznej grze miejskiej. Fabuła rozgry- During the Freestyle City Festival tourists and residents admired
wała si´ po obu stronach rzeki Olzy, łàczàc symbolicznie miasto the feats of skateboarders, motocross and bike riders. The
participants of the 67th Tour de Polonge race visited the city in
podzielone przed wieloma laty granicà polsko-czeskà.
Przez kilka dni sierpnia Cieszyn był stolicà sportów ekstremal- the same month. A European convention, called Eurocon 2010
nych. Podczas Freestyle City Festival turyÊci oraz mieszkaƒcy po- Tricon was organised with lovers of science fiction in mind. And
dziwiali wspaniałe popisy sportowców je˝d˝àcych na des- Cieszyn also thought about music lovers, unforgettable concerts
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Niezapomniany koncert zespołu Coma / Unforgettable concert by the Coma Band.

Krzysztof Penderecki skomponował utwór na 1200-lecie Cieszyna
Work composed by Krzysztof Penderecki for Cieszyn’s 1,200th anniversary

korolkach, motocrossie i rowerze. W tym samym miesiàcu
do miasta zawitali uczestnicy 67. wyÊcigu Tour de Pologne.
Z myÊlà o wielbicielach fantastyki zorganizowano europejski
konwent o nazwie Eurocon 2010 Tricon. Cieszyn pami´tał tak˝e o miłoÊnikach muzyki – niezapomniane koncerty zagrali muzycy z zespołów Myslovitz i Coma, a Krzysztof Penderecki
zaprezentował utwór skomponowany specjalnie z okazji 1200-lecia powstania miasta. Przed publicznoÊcià wystàpił tak˝e Zespół PieÊni i Taƒca Âlàsk.
We wrzeÊniu zaprezentowano trzytomowà monografi´ miasta
pt. „Dzieje Cieszyna od pradziejów do czasów współczesnych”.
Ksià˝ka, nad którà przez dziesi´ç lat pracowało grono historyków, jest jak dotàd najdokładniejszym opisem wielowiekowych
dziejów grodu. Ciekawe widowisko historyczno-patriotyczne
„Mieczów dostatek, choràgwi tryumf...” uÊwietniło obchody
(19 paêdziernika) 92. rocznicy powołania Rady Narodowej Ksi´stwa Cieszyƒskiego.

were given by Myslovitz and Coma bands, and Krzysztof
Penderecki presented a work especially composed for the city’s
1,200th anniversary. The Śląsk Song and Dance Ensemble also
performed in front of the public. A three volume monograph of
the city, titled “The history of Cieszyn from ancient history to
contemporary times” was presented in September. A team of
historians worked on the book for ten years and it is thus far the
most detailed account of the centuries-old history of the city. In
October an interesting historic and patriotic show, “Abundance of
swords, triumph of the flag” graced the celebrations of the 92nd
anniversary of the establishment of the National Council of the
Princedom of Cieszyn.

CO JESZCZE PRZED NAMI >> W listopadzie b´dzie
mo˝na obejrzeç wystaw´ zatytułowanà „1200 lat Cieszyna
w komiksie”. Niezwykle dynamicznie zapowiada si´ weekend 19–20 listopada, a to za sprawà rajdu „Cieszyƒska Barbórka”. Kierowcy rozpocznà i zakoƒczà zmagania na Rynku.
Odcinki specjalne zaplanowano w sàsiednich gminach.
Grudzieƒ to czas kiermaszów Êwiàtecznych, na których b´dzie
mo˝na kupiç ozdoby choinkowe lub drobne upominki. W weekend (11–12) miłoÊnicy sportów zimowych, wybiorà si´ do hali widowiskowo-sportowej na mi´dzynarodowe zawody
w ły˝wiarstwie figurowym. Do koƒca roku mamy czas na obejrzenie wystawy z okazji 80-lecia Cieszyƒskiego Towarzystwa
Fotograficznego. Wernisa˝ ju˝ w pierwszy wtorek grudnia.
Ostatni dzieƒ roku po˝egnamy koncertem sylwestrowym (na
˝ywo) grupy Mike Gowin & One Milion Dollars In Cash Band.
Szczegółowe informacje na temat wszystkich planowanych
imprez sà dost´pne na stronie www.1200cieszyn.pl.

WHAT’S AHEAD? >>”1,200 years of Cieszyn in comics”
exhibition can be seen in November. The 19-20 November weekend
promises to be exceptionally dynamic, due to the “Cieszyśka
Barbórka” rally. Drivers will start and finish their rally at the Market
Square. Special sections have been planned in neighbouring
districts. December is the time of Xmas fetes, which will have for sale
Xmas decorations and gifts. Lovers of winter sports will go to sports
and entertainment hall on 11-12 December to watch figure
iceskating. There is time until the end of the year to see the exhibition
celebrating the 80th anniversary of the Cieszyn Photographic
Society. It is opening on the first Tuesday in December. There will be
a farewell to the last day of the year with a live New Year concert by
the Mike Gowin & One Milion Dollars In Cash Band.
Detailed information about all the planned events
are on the www.1200cieszyn.pl website
Dojazd: z Bielska-Białej – drogà E75, z Katowic – drogà nr 81 (kierunek
Skoczów) nast´pnie 938 – z Krakowa autostradà A4 do Katowic – dalej drogà
nr 81 (kierunek Skoczów) i póêniej 938; z Krakowa drogà nr 52
przez Wadowice, Bielsko-Białà – nast´pnie E75
Cieszyƒskie Centrum Informacji/ Cieszyn Information Centre:
Rynek 1, Cieszyn, tel. (33) 479 42 48-9
www.cieszyn.pl
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Barbara Jampolska-Wasiak

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

Mi´dzy tradycjà a nowoczesnoÊcià
Bohaterami kilkunastu reporta˝y Witolda Szabłowskiego – „specjalisty od nietypowych zadaƒ” – sà Turcy. Z ich opowieÊci wyłania si´ kraj skrajnoÊci, zaskakujàcego myÊlenia, marzeƒ i megalomanii. „Ka˝dy
Turek jest mostem”, mówi jedna z opisywanych postaci – mostem łàczàcym te wszystkie Êwiaty. Ksià˝k´ czyta si´ jednym tchem. Doskonała lektura zarówno dla czytelników nieznajàcych Turcji, jak i dla tych,
którzy sà nià zauroczeni.
Witold Szabłowski, Zabójca z miasta moreli. Reporta˝e z Turcji,
wyd. Czarne, cena 32,90 zł

Na szlakach Gór Âwi´tokrzyskich
Ksià˝ka opisuje Êwi´tokrzyskie trasy. Prezentacja jest bardzo szczegółowa i cenna, bo zweryfikowana w terenie. CałoÊç uzupełniajà niewielkie mapki, opisy zabytków przyrody i architektury, a tak˝e innych wartych odwiedzenia atrakcji. Na koƒcu przydatne słowniczki – terminów geologicznych i architektonicznych oraz opis
bazy turystycznej. Bez tego przewodnika w plecaku nie ma co wyruszaç na szlak!
El˝bieta Wołoszyƒska, Marek Wołoszyƒski, Przewodnik turystyczny Góry Âwi´tokrzyskie,
wyd. Muza SA, cena 59,99 zł

Londyn dla indywidualistów
Przewodnik po stolicy Wielkiej Brytanii ma podtytuł „20 najlepszych tras wycieczkowych” – ka˝da z nich jest
zobrazowana mapkà z zaznaczonymi wa˝nymi punktami, opisami zabytków i miejsc, w których warto si´
zatrzymaç, np. po to, by skosztowaç tamtejszych potraw. Miejskim włóczegom, którzy lubià odkrywaç miasto
na własnà r´k´, przyda si´ na pewno niezale˝na od ksià˝ki mapa; zaÊ wszystkim, którzy wybierajà si´ do
Londynu – opis bazy noclegowej.
Londyn. 20 najlepszych tras wycieczkowych,
wyd. Berlitz, cena: 24,90 zł

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

Kobieta na Bliskim Wschodzie
Anna Jackowska postanowiła uciec przed nu˝àcà korporacyjnà codziennoÊcià. W pewnym momencie ˝ycia, nie
bez wahaƒ, wsiadła na motocykl i ruszyła na spotkanie z przygodà w Syrii i Jordanii. Efektem jej ciekawoÊci
i fascynacji tym Êwiatem, a jeszcze bardziej ludêmi tam ˝yjàcymi jest ksià˝ka, a właÊciwie dziennik motocyklowy.
Oczami autorki oglàdamy barwny arabski Êwiat, z dreszczykiem prze˝ywamy jej przygody. Inspirujàca lektura.
Anna Jackowska, Kobieta na motocyklu,
wyd. Pascal, cena: 32 zł
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“are we still on earth...?"
„czy to jeszcze ziemia?”

Bial/a Pustynia

www.egypt.travel
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