ISSN 1644-4183
ZIMA/WINTER (34) 2013

Egipt

Promień Słońca / Ray of sun

Śląsk

Na STOKU / on the slope

Gazet
Pokła a
dowa
www.p

w

w

kspolon

w

us.pl

.

WYPOCZYNEK w ZIMOWEJ SZACIE / holiday in winter colours

m

a

g

a

z

y

n

s

w

i

a

t

.

p

l

Puerto Plata
ZIMA Z POLONUSEM

przygoda w pełni

Tu zaczyna się przygoda. Nadszedł czas aby przeciwstawić się prawom
natury uprawiając kanioning, kitesurfing i nurkowanie. Wolisz grać w
golfa lub relaksować się na rajskiej plaży? Wszystko jest możliwe w
Puerto Plata.

Kup bilet przez internet na w w w.pkspolonus.pl

Grójec

Stalowa Wola

Wisła

Piwniczna
Zdrój
Żegiestów
Zdrój
Muszyna

Mobilny rozk ład jazdy ,,POLONUS” jest do pobrania na Apple App Store
Google play i Windows Phone
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Narodowy Urząd Turystyczny Republiki Dominikańskiej
Štěpánská 611/14, CZ-110 00 Praha 1, Czechy . Tel +420 222 231 078 . Fax +420 222 231 096 . prague@godominicanrepublic.com . www.GoDominicanRepublic.pl

edytorial

W długie zimowe wieczory, kiedy za oknem
śnieg i mróz, przyjemnie jest poleniuchować
z filiżanką gorącej herbaty, przed telewizorem
albo z książką. Jeśli jednak decydujemy się na
urlop zimą, to najczęściej wybieramy aktywne
formy wypoczynku. Ośrodki narciarskie intensywnie przygotowują się na przyjęcie gości.  
Tyrolskie   Maso Corto zaprasza na szlifowanie
techniki jazdy slalomem, szkolenia dla freeriderów, a także na testowanie sprzętu narciarskiego
na lodowcu i wyprawy na nartach tourowych.
W Czechach z kolei szusowanie na nartach można łączyć z relaksem w uzdrowiskach ze źródłami ciepłych wód. Dużą popularnością cieszą się
także naturalne tory lodowe na zamarzniętych
stawach południowych Czech, np.   na tafli Jeziora Orlickiego łyżwiarze mają do dyspozycji
aż 200 km tras.
Słowackie ośrodki narciarskie intensywnie rozbudowują się i modernizują, wzorując się na stacjach alpejskich. W Tatrzańskiej Łomnicy powstaje nowa kolejka gondolowa, na szczycie Chopoka – nowoczesna restauracja, a wokół Szczyrbskiego Jeziora – kolejne trasy zjazdowe.
Także w polskich centrach narciarskich w Beskidzie Śląskim i Żywieckim wiele tras oraz wyciągów jest unowocześnianych,  wciąż także przybywają nowe. Wprowadzane są też różne udogodnienia dla narciarzy, np. Wisła oferuje Wiślański Skipass, który umożliwia korzystanie
z kilkunastu wyciągów.

In the long winter evenings, when it is snowy
and frosty outside, it is nice to relax and enjoy a cup of hot tea, watching TV or reading a book. However, if we decide to go on
holiday in winter, active recreation is the most
frequent choice. Ski centres are intensively arranging for giving a good welcome to their
guests.
Tyrolean Maso Corto invites us to polish slalom driving techniques, training for freeriders
and ski equipment testing during glacier skiing and skitouring.
In the Czech Republic, in turn skiing can be
combined with relaxation in spas with the
springs of warm water. Very popular are
also natural ice tracks on frozen ponds in the
southern Czech Republic. For example, on the
surface of Orlicki Lake skaters are offered up to
200 km of routes.
Slovakian ski resorts are intensively expanding
and modernizing, modeled on the Alpine stations. Tatra Lomnica is constructing a new gondola, on top of Chopok - a modern restaurant,
and around Pleso Lake - more downhill runs.
Also in Polish ski centers in the Beskid Slaski
and Żywiecki [Silesian and Żywiec Beskid]
many trails and lifts are modernized, while
the new ones are added. Introduced are also
various facilities for skiers, such as Wisła offers its own ski pass, which allows the use of
several lifts

Bożena Miller

redaktor wydania / editor of issue
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impression

impresja

PANNA MŁODA
NAD PRZEPAŚCIĄ

Anna Kłossowska

BRIDE OVER A PRECIPICE

Miała piękną, nieskazitelnie białą suknię do ziemi.
Bez wątpienia na kilku
halkach, które wyginały
kreację niczym żagiel na
dosyć silnym wietrze.

She was wearing a beautiful,
long, immaculate-white dress.
She must have put a number of
slips underneath which would
make the outfit arch like a sail
getting a second wind.

Gdy stanęła na krawędzi skały – zrobiło mi się słabo. W dół były dokładnie 604 m. pionowego urwiska. Wystarczyłby jeden, błędny krok, a śliczna panna młoda poszybowałaby ku granatowym wodom
fiordu. Ale to tylko złudzenie, bo wbrew pozorom
granitowa półka skalna Preikestolen – bez wątpienia jedna z topowych atrakcji turystycznych Norwegii – jest bezpieczna. Z tego, co wiem, nie odnotowano tam wypadków, choć od otchłani nie od-

gradza jej żadna balustrada. Na zdjęciach wygląda groźnie, wręcz niebezpiecznie, ale w rzeczywistości jej powierzchnia jest niemal idealnie płaska,
a spore rozmiary – 25 na 25 m. – pozwalają uniknąć „kolizji” nawet przy sporej liczbie zajmujących
ją osób. To, jak zaobserwowałam, Europa ze sporą „domieszką” Azji, ale wszystkich łączy podobny,
bo sportowy strój. Dlatego tak zdumiał mnie widok panny młodej w „pełnym rynsztunku”, która

Fot.: Anna Kłossowska
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tu się nagle pojawiła. Nie przyleciała helikopterem.
Po prostu tak jak my wszyscy, weszła, a to oznacza
dwie godziny solidnej, choć, trzeba przyznać niewyczerpującej marszruty. Co innego jednak pokonywać skały i wzniesienia w wygodnych portkach,
które można nawet podrzeć, a w kreacji, która ma
pozostać świeża. Bo moja bohaterka wdrapała się
z małżonkiem na Preikestolen w towarzystwie fotografa, mającego uwiecznić młodych w niebanal-

nym entourage’u. Sesja przebiegła sprawnie, choć
my wszyscy, obecni na półce, wręcz wychodziliśmy
ze skóry, aby znaleźć się jak najbliżej tej nieoczekiwanej sensacji i też sobie zrobić zdjęcie, najlepiej
z małżonkami w tle. A potem panna młoda skromnie przysiadła na skale, zamieniła eteryczne, lakierowane pantofelki na obcasie na intensywnie fioletowe salomony, na ramiona narzuciła kurtkę i już jej
nie było.
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Singapur, Tokio i Hongkong należą dziś
do głównych centrów światowego biznesu i finansów.
Tkwią głęboko w tradycji Dalekiego Wschodu,
lecz ich współczesne oblicze kształtuje znacznie młodsza,
ale dynamiczna i ekspansywna kultura
euro-amerykańska.

PawełDDDDDDD
Wroński

Singapur, Tokio, Hongkong z

Miasta Dalekiego Wschodu
Singapore, Tokyo, Hong Kong – Impressive cities of the Far East

Ratusz – Rynek / City Hall - The Market

Singapore, Tokyo and Hong Kong are today among
the world’s major centres of business and finance.
They are deeply rooted in the tradition of the Far East,
nonetheless, their contemporary image is shaped by much
younger but dynamic and expansive Euro-American culture.
to, że miasto ma jedną z najwyższych na świecie gęstość zaludnienia, a mimo to dysponuje wolnymi przestrzeniami z oazami wyrafinowanej zieleni. Jak to możliwe? Odpowiedź odnajdujemy w jego
pejzażu. Ponad zielony całun strzelają w górę liczne wieżowce.
Choć są wśród nich biurowce, siedziby banków i wielkich firm,
nieraz tak słynne jak Hong Kong and Shanghai Bank (HSBC), czy
Hong Kong Exhibition and Convention Centre (w 1997 r. odbyła
się tam ceremonia przekazania miasta Chinom), większość pełni
po prostu funkcje mieszkaniowe. Coraz bardziej docenianym atutem Hongkongu jest wybrzeże z piaszczystymi plażami. Jego największe pozaprzyrodnicze atrakcje to park rozrywki Ocean Park
i pływająca restauracja „Jumbo” – pozostałość po porcie Aberdeen, w którym żyło i pracowało na łodziach 6 tys. ludzi. Cały
Hongkong można ogarnąć wzrokiem z Victoria Peak, najwyższego
z miejscowych wzgórz. Snobistycznej lokalizacji rezydencjonalnej
z wieńczącym wzgórze kompleksem rozrywkowo-handlowym i stacją kolejki, która łączy je z centrum miasta.

www.ctpoland.com.pl

Hongkong >> The 7-million metropolis is now an original
enclave of the free market economy administered by the Communist China. Nonetheless, shown by them with pride. It is so due to
the fact that Hong Kong, or fragrant harbour, grew on the ground of
Chinese tradition, and only as a result of the peace treaty of 1842,
signed after the Opium Wars with the British Crown, it was finally in
the hands of the English in 1898. At that time, a lease agreement
for 99 years was concluded. When it expired, China claimed the city
flourished during that time by the South China Sea. Hong Kong occupies the Kowloon Peninsula and the offshore islands and islets
in the number of 234. It has impressive economic indicators, which
place the city among the best developed economies in the world.
The basis of its development was trade brokering between China
and the world. Today, film and tourism have also become key branches of the economy. Hong Kong conquered the world with images
featuring stars such as Bruce Lee or Jackie Chan. In turn, the cause of numerous visits is full of goods duty-free zone. What is phe-

Fo t. : E. B uc he r t

Hongkong >> 7-milionowa metropolia jest dziś oryginalną
enklawą wolnorynkowej gospodarki administrowaną przez komunistyczne Chiny. Pokazywaną przez nie jednak z dumą. Hongkong,
czyli Pachnący Port, wyrósł bowiem na gruncie chińskiej tradycji
i dopiero w wyniku traktatu pokojowego z 1842 r. podpisanego po wojnach opiumowych z Koroną Brytyjską znalazł się ostatecznie w angielskich rękach w 1898 r. Zawarto wówczas umowę
dzierżawy na 99 lat. Gdy wygasła, Chiny upomniały się o miasto
rozkwitłe w tym czasie nad Morzem Południowochińskim. Hongkong zajmuje półwysep Koulun oraz przybrzeżne wyspy i wysepki
w liczbie 234. Ma imponujące wskaźniki ekonomiczne, które sytuują miasto wśród najlepiej rozwiniętych gospodarek świata. Podstawą jego rozwoju było pośrednictwo w handlu Chin ze światem.
Dziś kluczowymi gałęziami gospodarki stały się także film i turystyka. Hongkong podbił świat obrazami z udziałem gwiazd takich,
jak Bruce Lee czy Jackie Chan. Natomiast powodem licznych odwiedzin jest pełna towarów strefa wolnocłowa. Fenomenem jest
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nomenal about this city is the fact that it has one of the highest population density in the world, and yet it has free spaces with oasis
of sophisticated greenery. How is that possible? The answer can be
found in its landscape. Numerous skyscrapers rise above the green shroud. Even though among them there are office buildings, headquarters of banks and big companies, often as famous as Hong
Kong and Shanghai Bank (HSBC), or Hong Kong Exhibition and Convention Centre (the ceremony of transfer of the city to China was
held in there in 1997), the majority simply serves residential functions. The coastline with sandy beaches is more and more appreciated asset of Hong Kong. Its greatest non-natural attractions are
amusement park Ocean Park and floating restaurant „Jumbo” - remains of the port of Aberdeen, where 6000 people lived and worked on boats. The entire Hong Kong can taken in from the Victoria
Peak, the highest of the local hills. A snobbish residential location
with entertainment and commercial complex crowning the hill, and
cog railway station, which links it with the city centre.

www.ctpoland.com.pl
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a hand’s reach

w zasięgu ręki

Singapur >> Niegdyś perła w koronie brytyjskich kolonii
jest od lat 60. XX w. niezależnym miastem-państwem. Zajmuje
dużą wyspę odciętą od Półwyspu Malajskiego przesmykiem zaledwie dwukilometrowej szerokości oraz 54 wysepki. Dwa wieki temu Kompania Wschodnioindyjska wydzierżawiła, a następnie zakupiła teren dzisiejszego Singapuru. Założona przez Brytyjczyków faktoria handlowa rozwinęła się niewiarygodnie szybko w metropolię zamieszkaną współcześnie przez blisko 5,5 mln
ludzi. Choć są tam dzielnice chińskie, hinduskie i arabskie z akcentami, jakie im stereotypowo przypisujemy, a centrum nosi
wciąż piętno czasów kolonialnych, niebo nad Singapurem rysują
wieżowce wznoszone według awangardowych projektów. Mają
w nich siedziby instytucje bankowe, których wielkość i obroty
uczyniły z miasta czwarte po Londynie, Nowym Jorku i Tokio cen-

trum finansowe świata. Wciąż kwitnie handel. Ilością przeładowywanych w miejscowym porcie kontenerów Singapur ustępuje jedynie Szanghajowi. Dzięki gospodarczemu prosperity i centralnemu zarządzaniu systemami społecznymi mieszkańcy żyją
na wyjątkowo wysokim poziomie. Porządek i bezpieczeństwo
gwarantuje przy tym surowe, rygorystycznie egzekwowane prawo. Nieustanny rozwój miasta zepchnął przyrodę na dalszy plan.
Pozostałości dawnych wilgotnych lasów równikowych zamieniono więc w rezerwaty. Z wyjątkową dbałością utrzymuje się ogrody botaniczne, miejskie parki, motylarnię, krokodylarnię czy oceanarium, które są efektownie zaaranżowanymi ostojami egzotycznej fauny i flory. Do dawnego świata natury i baśni należy
mityczny merlion, czyli lew z ciałem pokrytym rybią łuską – godło Singapuru.

www.ctpoland.com.pl

Singapur >> Once the jewel in the crown of the British co-
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lonies, since the 60s of the 20th century is an independent city-state. It covers a large island, cut off from the Malay Peninsula by just a 2-km wide strait, and 54 islands. Two centuries ago,
the East India Company leased and then bought the land of today’s Singapore. Founded by the British trading post has developed incredibly fast into a metropolis inhabited today by nearly 5.5 million people. Although there are Chinese, Hindu and
Arab districts with accents that are stereotypically ascribed to
them, and the centre still bears the mark of the colonial period,
the sky over Singapore is drawn by skyscrapers erected according to avant garde designs. They house headquarters of banking institutions, whose size and turnover made the city the fourth, after London, New York and Tokyo, financial centre of the

world. The trade still thrives. As far as quantity of containers
transshipped in the local port is concerned, Singapore is second only to Shanghai. Due to economic prosperity and central
management of social systems, inhabitants live at a very high
level. Public order and safety is guaranteed by strict and rigorously enforced law. Continuous development of the city pushed nature into the background. Therefore, remains of the old
humid rainforests were transformed into reservations. Botanical gardens, urban parks, butterfly conservatory, crocodilarium
and aquarium, being impressively arranged refugiums of exotic flora and fauna, are maintained with exceptional care. To
the old world of nature and a fairy tales belongs the mythical
Merlion, a lion with the body covered with fish scales - the emblem of Singapore.

www.ctpoland.com.pl
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z automatami do gry, koncertowe areny, gwarne, tłumnie odwiedzane kompleksy i mniejsze, charakterystycznie zadaszone, wyrafinowane pasaże handlowe oraz restauracje. Czasem tak niewiarygodnie małe, jak pokazana w filmie „Jiro śni o sushi”. Jest
w niej tylko 9 miejsc dla klientów. Michelin obsypał ją gwiazdkami, a za przyrządzony po mistrzowsku zestaw tradycyjnych potraw z surowych ryb z ryżem trzeba zapłacić krocie. Nie mówiąc
o tym, że wizytę trzeba uzgodnić z wielomiesięcznym wyprzedzeniem. Poza rozległym centrum życie nie płynie już tak wartko, a
niejedna dzielnica jest jedynie sypialnią dla pracujących w środkowej części miasta. W 23. dzielnicy, niczym żywy pomnik przeszłości, wznosi się otoczony schludnymi ogrodami Pałac Cesarski. To dawne Edo, a ściślej mówiąc Edo-jō, czyli Zamek Edo.
Bo sam pałac, zresztą zupełnie nowy, wzniesiony w latach 60.
XX w., ukryty jest wewnątrz pierścienia zabytkowych XVII-w. bastionów i fos.

www.ctpoland.com.pl

Tokio >> The borders of Japan’s capital and neighbouring
Yokohama, Kawasaki, and a number of other cities have faded in
the second half of the 20th century. In Tōkyō-to, called Greater Tokyo, today there are nearly 35 million people, which is comparable
to the population of entire Poland. Therefore, the Tokyo complex
constitutes the largest megalopolis in the world. It is also one of
the most important financial and economic centres with a carefully
observed by experts stock exchange, and headquarters of big corporations, representing in particular the automotive and electronics industries. Here, the sky is also drawn by skyscrapers, however, many of them serve residential purposes. Such building practices are due to very high value of the land. As a result, residential buildings, office buildings, temples of various denominations,
and even industrial facilities are intermingled with each other. There are also no distinct enclaves of luxury or poverty. The streets
of central Tokyo glow with thousands of neons. They hide enter-

Fo t. : E. B uc h e r t

Tokio >> Granice stolicy Japonii oraz sąsiadujących z nią Jokohamy, Kawasaki oraz całego szeregu innych miast zatarły się
w II połowie XX w. W Tōkyō-to, jak określa się Wielkie Tokio, żyje
dziś blisko 35 mln ludzi, a więc populacja porównywalna z całą
Polską. Tokijski zespół tworzy przez to największe megalopolis
na świecie. Jest też jednym z najważniejszych centrów gospodarczych i finansowych, z obserwowaną uważnie przez ekspertów giełdą i siedzibami wielkich koncernów, reprezentujących
zwłaszcza przemysł samochodowy oraz elektroniczny. Tu także
niebo rysują wieżowce, choć niejeden z nich ma funkcje mieszkalne. Buduje się tak ze względu na bardzo wysoką wartość ziemi. W efekcie domy mieszkalne, biurowce, świątynie różnych wyznań, a nawet obiekty przemysłowe są ze sobą przemieszane.
Brak też wyrazistych enklaw luksusu czy biedy. Ulice centralnego Tokio jarzą się tysiącami neonów. Kryją centra rozrywki, opisywane po wielekroć i pokazywane w dziesiątkach filmów salony
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tainment centres, described many times and shown in dozens of
films, rooms with game machines, concert arenas, noisy, visited in
crowds complexes and smaller, characteristically roofed, sophisticated shopping malls and restaurants. Sometimes so incredibly
small as shown in the film „Jiro Dreams of Sushi”. There are only 9
seats for customers. Michelin showered it with stars and for a masterfully cooked set of traditional dishes with raw fish and rice you
have to pay quite a sum. Not to mention the fact that you need to
arrange a visit months in advance. Outside the vast centre, life no
longer flows so rapidly, and many a district serves only as a bedroom for those working in the middle of the city. In the 23rd district,
like a living monument to the past, stands the Imperial Palace surrounded by neat gardens. This is the former Edo, or more precisely the Edo-jō, or the Edo Castle. Because the palace itself, in fact a
completely new, built in the 60s of the 20th century is hidden inside the ring the of historic 17th century bastions and moats.

www.ctpoland.com.pl
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Nauka turystyki
Learning about tourism
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Redaktor Wydania
Bożena Miller

Turystyka jest zjawiskiem globalnym. Według szacunków Światowej Organizacji Turystyki, w 2012 r. miało miejsce miliard wyjazdów zagranicznych (nawet jeżeli jeden człowiek przekraczał
granicę kilkukrotnie, to i tak jest to potężna liczba). Co dziesiąty dolar zasilający światowy produkt brutto został zarobiony
w sektorze turystycznym, a kilkanaście procent ludności zawodowo czynnej jest zatrudniona w obsłudze ruchu turystycznego.
Można zaryzykować stwierdzenie, że niemal każdy mieszkaniec
Europy jest turystą. Wystarczy wejść do biura podróży, wybrać
jeden z produktów, zapłacić i „świat stoi przed nami otworem”.
Pozostaje pytanie, dlaczego podróżujemy i jaki ma to wpływ
na innych. Powszechnie znane powiedzenie mówi, że „podróże kształcą”. Ale czy zawsze i każdego? Przeciętny turysta, który
korzysta z ofert all inclusive, ma ściśle sprecyzowane oczekiwania i wyobrażenia. Chce zobaczyć dokładnie to, co jest zawarte w folderze. Płaci za określony standard, a jego podróż jest
w zasadzie projekcją reklamowanych atrakcji turystycznych, które „musisz zobaczyć” i „musisz przeżyć”. Nic mniej, nic więcej.
Ryszard Kapuściński pisał o spotkaniu z innym. Czy takie spotkanie, na warunkach jak równy z równym, jest możliwe w turystycznym resorcie? Jak traktujemy miejscowych? Co o nich wiemy i czy w ogóle nas obchodzą? Pożądamy wypoczynku, egzotyki (a raczej egzotycznej scenografii). Nawet jeżeli odżegnujemy się od masowej turystyki i wyruszamy z plecakiem na nieznany trakt, poszukując autentyczności, to czy ją znajdujemy
i potrafimy docenić? Wycieczka do afrykańskiej wioski (do rodziny jedziemy na wieś, ale zwiedzamy wioski) zapewnia kęs egzotyki, ale nie pozostaje bez wpływu na jej mieszkańców i środowisko. Łaknąc czegoś wyjątkowego, sprawiamy, że przestaje ono takie być.
Uczmy się zatem podróżować świadomie, zachowywać empatię
w stosunku do innych i rezygnować np. z fotografii, by nie poniżać tych, których fotografujemy. Zanim kupimy sobie kolejne zasłużone wczasy tu czy tam, może warto wybrać się na warsztaty
świadomej turystyki lub choćby o tym poczytać. Być może przeżyjemy wówczas naszą podróż głębiej i nie narobimy tylu szkód.
Warsztaty świadomej turystyki: http://post-turysta.pl/

Tourism is a global phenomenon. According to estimates of the
World Tourism Organization, a billion trips abroad were taken in
2012 (even if it was one person who crossed the border several
times, it still is a huge number). One in ten dollars supplying the
gross world product was earned in the tourism sector, and a dozen or so percent of the professionally active population is employed in the tourist traffic service.
You can venture a hypothesis that almost every inhabitant of
Europe is a tourist. It is enough to visit a travel agent’s, choose one of the products, pay and ‚the world is you oyster.’ There is a question why we travel and how it affects the others. It is
well-known that ‚travel broadens the mind’, but is it always true
for everyone? The average tourist who uses all inclusive offers
has strictly defined expectations and ideas. He or she wants to
see exactly what is included in the leaflet. They pay for a certain
standard, and their journey is essentially a projection of the advertised attractions that they ‚must see’ and ‚have to experience’. Nothing more, nothing less.
Ryszard Kapuściński wrote about meeting the others. Is such
a meeting, on a level playing field, possible in a tourist resort?
How do we treat the locals? What do we know about them, if at
all we care? We desire relaxation and exotic experiences (or rather some exotic scenery). Even if we distance ourselves from
mass tourism and set off with a backpack down an unknown
road looking for authenticity, do we find it and can we appreciate it? A trip to an African village (if we want to visit our family, we
would ‚go to the countryside,’ but we would rather ‚visit villages’
as tourists) will provide us with that exotic note, but it will also influence its inhabitants and the environment. While yearning for
something special, we make it cease to be so special.
Therefore let us try and travel consciously, showing empathy to
others and giving up on taking photographs, so as not to humiliate those whom we photograph. Before you buy another well-deserved vacation here or there, you may want to take a workshop of conscious tourism or just read about it. Perhaps you can
experience your journeys deeper and will not cause as much
damage.
Conscious tourism workshops http://post-turysta.pl
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In December

in November

Bezpłatny wizyty
w rezydencjach królewskich
Doskonała okazja, by wybrać się na zwiedzanie rarytasów historycznych: Zamku Królewskiego w Warszawie, pałacu w Wilanowie
i krakowskiego Wawelu.
Free of charge visits in royal residences
A perfect opportunity to visit the historic delights: the Royal Castle and the Wilanów Palace in Warsaw as well as the Wawel Royal
Castle in Cracow.

5. Podkarpacki Kalejdoskop
Podróżniczy, Rzeszów
Spotkanie z podróżnikami, projekcje filmów, pokazy przeźroczy, prelekcje, promocje książek, warsztaty podróżnicze…

01-30

15-17

Día de Muertos, Meksyk
Dzień Zmarłych po meksykańsku, czyli cukrowe trupie główki i paradnie ubrane kościotrupy.
Día de Muertos, Mexico
Day of the Dead celebrated
in Mexico with sugar skulls and colourfully
dressed skeletons

01

16-23

Melbourne Cup Day
Największy w Australii, w stanie Wiktoria
wyścig konny rozgrywany w pierwszy wtorek listopada (dzień ten jest świętem publicznym i dniem wolnym od pracy).
Melbourne Cup Day
Australia’s best known horse racing event held
in Victoria on the first Tuesday of November
every year. Since 1877 Melbourne Cup Day
has been a public holiday in Victoria.
http://melbournecup.com/

03

05

21

26-28

Jazzowa Jesień, Bielsko-Biała
Na tym uznanym w Europie festiwalu będzie można usłyszeć i zobaczyć gwiazdy
światowego jazzu.
Jazzowa Jesień, Bielsko-Biała
Recognized at the European level, this festival will feature the best jazz artists from
all over the world.
www.bck.bielsko.pl

Plus Camerimage – Festiwal Sztuki
Autorów Zdjęć Filmowych, Bydgoszcz
Kilkaset projekcji filmów. Najważniejszym
elementem festiwalu jest Konkurs Główny
o statuetkę Złotej Żaby.
Plus Camerimage – The International
Film Festival, Bydgoszcz
Several thousands of film. The highlight of
the festival is the Major Competition for the
top prize – the Golden Frog.
www.camerimage.pl

Kometa stulecia
Spektakularne wydarzenie astronomiczne.
Kometa ISON z pięknym warkoczem będzie widoczna gołym okiem na przełomie listopada i grudnia.
The comet of the century
The spectacular astronomical event is about to take place. The ISON comet with a
wonderful tail could be visible to the naked
eye in early December.
www.astronomia24.com/viewpage.
php?page_id=18

Beaujolais nouveau
W trzeci czwartek listopada przypada święto Beaujolais. Okazja do skosztowania
trunku w miłym towarzystwie.

ING New York Marathon
Uliczny bieg maratoński, zaliczany do największych i najbardziej prestiżowych imprez
tego rodzaju na świecie.
ING New York City Marathon
The marathon race across the NYC streets
is considered one of the greatest and most
prestigious sporting events in the world.
http://www.ingnycmarathon.org/

5th traveler event ‘Podkarpacki Kalejdoskop Podróżniczy, Rzeszów
The event has plenty to offer: discussions
with travelers, film screenings and slide
shows, public lectures, book promotions
and travelling workshops.
http://kalejdoskoppodrozniczy.pl/festiwal/

Wesołe miasteczko
i park Tivoli, Kopenhaga
Słynny park położony w centrum stolicy Danii zmienia się w wioskę Świętego Mikołaja.
Amusement Park – Tivoli Gardens
Copenhagen
This famous amusement park located in
the center of Copenhagen switches on the
Christmas lights.
www.tivoli.dk

13-17

28-30

Beaujolais nouveau
Bottles of the current year’s Beaujolais Nouveau are officially released on the third
Thursday of November. A great chance to
taste some wine in pleasant company.
www.beaujolaisnouveauday.com

Wystawa „Solidarność-Drogi
do Porozumienia”, Gdańsk
Multimedialna wystawa ukazująca historię
idei solidarnościowej.
Exhibition ‘Solidarity
– Roads to Agreement, Gdańsk
The multimedia exhibition presents
us the history and the ideas
of the Solidarity Movement.
www.salabhp.pl

4. Festiwal Filmów Świata
Trzy Żywioły we Wrocławiu
Ostatnia w tym roku edycja 4. Festiwalu. Zaprezentowane zostaną trzy kategorie: Podróże, Przygoda i Cywilizacja.
4th edition of the World Film Festival
Trzy Żywioły in Wrocław
The last stop of the 4th edition of Festival.
Divided into three categories: Travel, Adventure and Civilization.
www.3zywioly.pl

Slajdy Podróżnicze
In Mundo, Warszawa
Cykl slajdów prezentujący odległe zakątki
świata. Co tydzień nowa przygoda na wielkim ekranie kinowym.
Traveler Slides In Mundo, Warsaw
A series of slides presenting far corners of
the world. Every week awaits you a new adventure on the big screen!
http://slajdypodroznicze.pl/slajdy-w-lunie

XXI Międzynarodowe
Targi Turystyczne TT Warsaw
Jedna z najważniejszych imprez branży turystycznej w Polsce. W tym roku krajem
partnerskim targów jest Tunezja.
XXI International Tourism
Fair TT Warsaw, Warsaw
The Fair is one of the major tourism events
in Poland. Tunisia is this year’s Partner Country.
http://www.ttwarsaw.pl/

„Moje górskie życie”, Łódź
Spotkanie z Piotrem Pustelnikiem, himalaistą,
jednym z trzech Polaków, którzy zdobyli Koronę Himalajów.
‘My mountain life’, Łódź
An encounter with Piotr Pustelnik, alpine and
high-altitude climber, one of the three Poles
who hold the Himalayan Crown.
www.facebook.com/KlubPodroznikowKeja

15.11-31.12

5-8

od 12

7-8

01-31

13-14

VIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki
Adwentu i Bożego Narodzenia,
Bratysława
Chóralne pieśni w świątecznej scenografii
w stolicy Słowacji. Można nie tylko posłuchać, ale także pośpiewać.
VIII International Festival of the Advent and Christmas Music, Bratislava
Choral music in the Christmas scenery in
Slovakia’s capital city. Visitors are invited to
listen and sing along.
www.choral-music.sk/en/festival/detail/4
13. Festiwal Slajdów
Podróżniczych TERRA, Warszawa
Fascynujący weekend pełen wspaniałych, profesjonalnych prezentacji i spotkań z ich autorami. Podróżnicza atmosfera gwarantowana.
13th Festival of Traveler Slides
TERRA, Warsaw
A fascinating weekend full of great, professional presentations and encounters with
their authors. The real traveler atmosphere is guaranteed.
www.terra.waw.pl
ZOUKOUT Festiwal Muzyki
Tanecznej, Singapur
Organizowany od 2000 r. festiwal jest jednym z największych wydarzeń muzycznych w Azji.
ZOUKOUT Dance Music Festival,
Singapore
Organized since 2000, the festival is one of
the greatest music events in Asian.
http://www.zoukout.com

Full Moon Party, Phangan
Huczne bożenarodzeniowe party w świetle księżyca na tropikalnej plaży? Czemu nie!

5, 12, 19

03

25

29

Full Moon Party, Koh Phangan
An extravagant Christmas full moon party at
the tropical beach? Why not?
http://fullmoonparty-thailand.com/

Sylwester Hogmanay w Edynburgu
Jedna z największych ulicznych imprez sylwestrowych na świecie. Kilkudniowa impreza łączy tradycyjne szkockie i celtyckie rytuały z atmosferą międzynarodowej hucznej zabawy.
Hogmanay – New Year’s Eve Party
in Edinburgh
One of the biggest New Year extravaganzas in
the world. The celebration can last for days and
involves much dancing and singing, combined
with Scottish traditions and Celtic rituals.
http://www.edinburgh.gov.uk/
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Zima
w Czechach

Paweł Wroński

Winter in Bohemia

Trasy narciarskie i snowparki nie wyczerpują zimowej oferty naszych
południowych sąsiadów. W malowniczy krajobraz czeskich gór wkomponowane
są liczne zamki i pałace. Chętnie odwiedzane są także uzdrowiska ze źródłami
ciepłych wód, a także naturalne tory lodowe na stawach południowych Czech.
Zasłużoną sławą cieszą się również miasteczka, w których pełną parą pracują
znane w świecie browary oraz wyrastające od kilkunastu lat niczym grzyby
po deszczu w każdej niemal miejscowości minibrowary. Korzystając w pełni
z atutów Czech, spędzimy zimowy urlop pod znakiem relaksujących kąpieli,
adrenaliny i niezapomnianych smaków.

F o t . : © P H B .c z - Fo t o l ia .c om
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Ski runs and snow parks do not exhaust the winter offer of our southern
neighbors. The picturesque landscape of the Czech mountains is
complemented with numerous castles and palaces. Spas with springs of
warm water. The natural ice tracks situated on the ponds of South Bohemia.
And finally, the towns where world-known breweries operate at full steam.
Small breweries for several years have popped up like mushrooms after
the rain in almost every village. While taking full advantage of the tourist
assets of the Czech Republic, we may spend out winter holidays marked by a
relaxing bath, adrenaline and unforgettable flavors.

17
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Kąpieliska w zimowej szacie >> Basen na odkrytym widokowym tarasie hotelu „Thermal” wypełnia
woda o temperaturze 30 st. C. Nad błękitną taflą unosi się
więc zimą mgiełka białej pary. Nie tak jednak gęsta, by przesłonić wspaniałą panoramę legendarnego zachodnioczeskiego kurortu – Karlowych Warów. W stłoczonych w dolinie rzeczki Ciepłej zabudowaniach kurortu wyróżniają się
słynne kolonády, czyli pijalnie wód, w których tryska 13 źródeł leczniczych wód. Pośród hoteli i zakładów zdrojowych
położona jest wytwórnia Becherovki, słynnego likieru ziołowego, który jako panaceum na różne dolegliwości zaczął
przed ponad 160 laty serwować pacjentom doktor Jan Becher. Goście tak się w nim rozsmakowali, że pomysłodawca musiał uruchomić fabrykę, by sprostać sypiącym się zewsząd zamówieniom. Architekturą i rozmiarami przyćmiewa inne gmachy „Grandhotel Pupp”. Ma ponad 300 lat historii, a jego XIX-wieczna neobarokowa sylwetka jest wizytówką kurortu. Z jego apartamentów korzystają od lat najsłynniejsi kuracjusze. Latem, podczas festiwalu filmowego,
goszczą w nim gwiazdy światowego kina, a wiosną uczestnicy kwietniowego zjazdu arystokratycznych rodzin europej-

Spas in winter colours >> A swimming pool in
the outdoor panoramic terrace of “Thermal” Hotel is filled with
water at a temperature of 30°C. Winter haze of white steam floats over a blue surface of water. The haze is yet not so dense to
obscure the magnificent panorama of West Bohemian legendary resort - Karlovy Vary. In the resort buildings, crowded at the valley of the Ciepła [Warm] river, there stand out distinct and famous kolonády, or pump-rooms with water spurts where 13 springs
serve for drinking therapies as well as for those curious about the
taste. Among the hotels and establishments of the resort there
looms Becherovka distillery plant. Its output, famous herbal liqueur, has been used as a panaceum for various ailments for over
160 years. For the first time it was served to patients by Dr. Jan
Becher. The guests and patrons developed such a taste for the
beverage that the founder had to open a plant to meet the orders
coming galore from everywhere. “Grandhotel Pupp” dominates
over other building both in terms of its design and size. It boasts
over 300 years of history, and its nineteenth -century Baroque
revival silhouette is a flagship of the resort. It has lent its suits for
the benefit of most famous spa guests for years. In summer, during the film festival, it hosts the stars of world cinema, and in the
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skich. We wnętrzach hotelu kręcono sceny filmów „Kowboj z Szanaghaju” z Jackie Chanem i 21. odcinek bondowskiej sagi „Casino Royale” z Danielem Craigem w roli agenta
007. Kurort otulają zalesione grzbiety Krušnych hor, tworząc
z zabytkową zabudową Karlowych Warów jedyną w swoim rodzaju mozaikę. Sąsiednie Marianskie i Franciszkańskie
Łaźnie niewiele ustępują urokiem perle czeskich uzdrowisk.
Skromną, ale pełną wdzięku konkurencję dla uzdrowiskowego trójkąta z zachodnich Czech stanowią Jańskie Łaźnie
położone u stóp Černej Hory. Od czasu, gdy z okolicznych
tras i pobliskiego Pecu pod Snežkou można korzystać w ramach jednego karnetu, kąpielowa oferta Jańskich Łaźni znakomicie uzupełnienia program aktywnego wypoczynku narciarzy i deskarzy spędzających urlop w zaśnieżonych Karkonoszach.

spring the participants of the April congress of European aristocratic families. The hotel interior provided a location for shooting
“ Shanghai Noon” starring Jackie Chan and episode 21 of the
Bond saga “Casino Royale” with Daniel Craig in the role of agent
007. The resort is surrounded with the forested slopes of the
Krušne hory. Altogether with old buildings of Karlove Vary they
make a unique mosaic. The neighbouring Marianske Lazne and
Franciskanske Lazne are nearly as gorgeous as a charming pearl of Czech spas. Janske Lazne, situated at the bottom of Černa Hora make a modest but graceful competitor to the spa triangle of western Bohemia. Since the local runs have been made
available under one ski pass with the ski runs in nearby Pec pod
Sněžkou, the bath offer of Janske Lazne perfectly supplements
the program of leisure active for skiers and skaters spending their holiday in snowy Karkonosze.

Informacje na temat czeskich uzdrowisk i ich oferty:
www.czechtourism.com/pl/a/medical-spas

Information on Czech spas and their offer:
www.czechtourism.com/pl/a/medical-spas

Zamki pod śniegiem >> Przysypane śniegiem

Castles under snow >> Snow-topped, carefully-cropped rows of shrubs and meticulously shaped
crowns of rare species of trees. The palace and the castle parks appear in winter like a fairy tale scenery of the
Snow Queen. The park surrounding Loučen palace houses 11 mazes. Excitement of seeking the right way inside them is not less than that experienced by the protagonists of famous fairy tales by Andersen. The Labyrintárium, as it is called, that unusual fun, is a challenge for
both children and grown-ups. By the way, the Loučen palace interiors may be admired during guided tours with a
white lady who s crosses the park on skis in winter. With
ghosts one can also explore a baroque Dětenice palace
in Bohemian Paradise. And for families with younger children, tourist route at Radim palace has been decorated
in a fairy-tale convention (Detsky Pohádkový okruh). The

przystrzyżone starannie szpalery krzewów i pieczołowicie
kształtowane korony rzadkich gatunków drzew – pałacowe i zamkowe parki prezentują się zimą jak scenografia
baśni o Królowej Śniegu. W parku otaczającym pałac Loučen rozmieszczono 11 labiryntów. Emocje towarzyszące
szukaniu w nich właściwej drogi są nie mniejsze niż te,
które były udziałem bohaterów słynnej baśni Andersena.
Labyrintárium, jak się nazywa tę niecodzienną atrakcję,
jest wyzwaniem dla małych i dużych. A przy okazji, po pałacowych wnętrzach w Loučeniu oprowadza biała dama,
która po parku przechadza się zimą na nartach. Z duchami zwiedzać można także barokowy pałac Dětenice w Czeskim Raju. A z myślą o rodzinach z młodszymi dziećmi, trasę zwiedzania pałacu Radim urządzono w konwencji bajkowej (Dětský pohádkový okruh). Gwoździem urlopowego
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Więcej informacji o czeskich zamkach i pałacach:
www.czechtourism.com/pl/a/castles-chateaux/

a wieczorem relaks
w aquaparku?

More information on Czech castles, chateaux and palaces:
www.czechtourism.com/pl/a/castles-chateaux

dniowych Czech obfitujący w stawy rybne (rybniki) i niewysokie wzgórza zyskał miano Czeskiej Kanady. Właśnie tam, na
zaporze w miejscowości Lipno, w pobliżu magicznego Czeskiego Krumlowa, każdego roku zimą wszyscy niecierpliwie
czekają, aż lód osiągnie grubość 18 cm. Można wtedy włożyć
łyżwy i śmigać bezpiecznie po naturalnym lodowisku. A raczej lodowym torze, bo na tafli jeziora wytyczane są wówczas
odcinki szerokości 6-8 m. Znajdziemy je między Lipnem nad
Wełtawą a Frymburkiem i wokół miasteczka Horní Planá. Przy
dobrych warunkach pogodowych można nawet pokonać trasę rekordowej długości w skali naszego kontynentu, czyli 38
km, które dzieli Lipno nad Wełtawą od Perneku. Podobnego
typu osobliwością staje się zimą tafla Jeziora Orlickiego, rozlewającego się u ujścia Otavy do Wełtawy w pobliżu gotyckiego zamku Zvíkov. Jeśli mroźna zima dopisze, na jeziorze dostępne są trasy o łącznej długości 200 km. Podczas jazdy na
takich dystansach można się rozkoszować zmieniającymi się
pejzażami, widokami na zamki Zvíkov i Orlík oraz na mosty.
Pięć z nich to ciekawe zabytkowe dzieła inżynieryjno-architektoniczne. Oczywiście opisywana atrakcja uzależniona jest
od kaprysów natury. Nie można więc pod żadnym pozorem
bagatelizować prognoz pogody i jeżdżąc na łyżwach, trzeba
się trzymać wytyczonych tras. Postępując rozsądnie, doznamy rzadkich wrażeń. A jak pokazuje doświadczenie, w tamtym rejonie Czech bezpieczny lód trzyma każdego roku od
grudnia do marca.

On the ice in the nature >> A fragment of South Bohemia with plenty of fish ponds and low hills has
become known as the Czech Canada. And right there, on
the dam in the village of Lipno near the magical town of
Cesky Krumlov every winter there prevails an impatient
expectation. Until the ice reaches a thickness of 18 cm.
You can then put on the skates and whisk safely after a
natural ice rink. Or rather an ice track, because the lake
is demarked into the sections of 6-8 m width, between Lipno nad Vltavou [Lipno on the Vltava], and Frymburk and around the town of Horni Plana. In good weather one can even complete the record length run of
our continent. 38 km – a distance between Lipno nad
Vltavou and Pernek. Ae Orlicki Lake becomes a winter
peculiarity of a similar nature, which spreads at the mouth of the Otava to the Vltava River near the Gothic castle in Zvíkov. If the winter is cold, the lake offers runs of
a total length of 200 km. When skating at such distances you can enjoy the changing landscapes, the views of
the castles in Zvikov and Orlik and bridges. Five of them
are interesting historic works of engineering and architecture. Needless to say, the described enjoyment is dependent on the whims of nature. So you can not under
any circumstances ignore weather forecasts and skating
has to follow specified routes. While acting reasonably,
we can experience rare impressions. And as experience
shows, in that region of the Czech Republic the safe ice
holds every year from December to March

Więcej o naturalnych torach i taflach dla łyżwiarzy:
www.czechtourism.com/pl/s/countryside-skating/

More information about natural skating runs and ice rinks
www.czechtourism.com/pl/s/countryside-skating/

Po lodzie na łonie natury >> Fragment połu-

Cały dzień
na stoku,

highlight of the holiday will certainly be a visit to the famous
Hluboka castle in southern Bohemia. Its walls are reflected
in the waters of the Vltava River. The lace-like Gothic revival
architecture has been inspired by the English monarchs of
Windsor castle. Unusual decorations and fairy-tale landscape area have featured in many films, including the children’s movies blockbuster: “The Chronicles of Narnia “. Bohemian castles and chateaux come alive during Advent, that
is, from the end of November until Christmas. Their courtyards and interiors provide a place for Christmas bazaars - an
excellent opportunity to buy an original gifts. Arts and crafts craft. Unique Christmas decorations, toys unconventional and traditional, regional delicacies

www.czechtourism.com

W Czechach wszystko jest
możliwe. Możesz jeździć
na nartach do woli i korzystać
z innych atrakcji. Wieczorna
zabawa na zjeżdżalni wodnej
i relaks w jacuzzi z pewnością
będą dla Twojej rodziny
miłym urozmaiceniem
zimowego wypoczynku.

Fo t. : E. B uc he r t

programu będzie z pewnością wizyta w słynnym zamku
Hluboka w południowych Czechach. Jego mury przeglądają się w wodach Wełtawy. Koronkową neogotycką architekturę inspirował zamek angielskich królów w Windsorze. Niezwykłe dekoracje i bajkowy pejzaż okolicy wykorzystywano przy kręceniu wielu filmów, w tym przeboju
dziecięcego kina: „Opowieści z Narni”. Czeskie zamki i pałace ożyją w okresie adwentu, czyli od końca listopada do
świąt Bożego Narodzenia. Na ich dziedzińcach i we wnętrzach organizowane są bowiem bożonarodzeniowe jarmarki – znakomita okazja, by kupić niebanalne upominki: wyroby artystyczne i rzemieślnicze rękodzieło, niepowtarzalne ozdoby choinkowe, niekonwencjonalne zabawki oraz tradycyjne, regionalne smakołyki.

Fo t. : E. B uc he r t
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Republika Czeska. Więcej zabawy niż oczekujesz.
zima.czechtourism.com
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Paweł Klimek

Zimowe szaleństwo

W śląskiM
Winter fRENZY IN Silesian PROVINCE

Wisła – fot.arch. ŚOT

Wydawałoby się, że krótkie
zimowe dni i długie wieczory,
niskie temperatury i niekorzystna
aura, sprzyjają raczej siedzeniu
przed telewizorem, a nie
aktywnemu wypoczynkowi.
W rzeczywistości jest zupełnie
na odwrót – to właśnie zimą
najwięcej Polaków wybiera
aktywny wypoczynek. W lecie
wolimy leżeć na plaży, a w zimie –
ruszamy na narty, sanki i łyżwy.

It would seem that short winter
days and long nights, low
temperatures and unfavorable
weather encourage couch
potatoing rather than active
recreation. The reality is quite
the opposite - it is winter that
most Poles are choosing active
recreation. In the summer we
prefer to lie on the beach and in
the winter - we go skiing, sledging
and skating.

www.slaskie.travel
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Korbielów – fot.arch. UMWSL

Na nartach w Istebnej na Złotym Groniu / Skiing in Istebna down the slopes of Złoty Groń, fot. Paweł Klimek

Województwo śląskie nie od razu przychodzi na myśl jako
miejsce idealne na zimowy wypoczynek, ale takie miejscowości, jak Wisła, Szczyrk czy Korbielów, które leżą w granicach
tego województwa, kojarzą się przede wszystkim z zimowym
szaleństwem na stoku. Bo też ma województwo śląskie znakomite warunki do uprawiania sportów zimowych wszelkiego rodzaju, a przede wszystkim dwa subregiony – na południu są to Beskidy, a na północy Jura, której największa część
leży właśnie w województwie śląskim.

Silesian Region is not regarded as an ideal place for a winter holiday, but really the places, as Wisla, Szczyrk and Korbielów, which are after all within the province, are associated primarily with winter madness on the slopes. Because
it is the Province of Silesia that offers some of the best in
Poland conditions for all disciplines of winter sports. At the
fore there are two sub-regions - the Beskids in the south,
and Jura in the north, the biggest part of which is also situated in the province.

Ponad 200 km tras narciarskich >> Oczy-

Over 200 km of slopes >> No doubt, the winter

wiście wśród zimowych aktywności dominuje narciarstwo
zjazdowe. Pod tym względem tereny Beskidu Śląskiego i Żywieckiego należą do najlepiej zagospodarowanych w Polsce.
To właśnie tutaj leżą dwie spośród trzech najlepszych gór narciarskich w Polsce – Pilsko i Skrzyczne. Tutaj jest najwięcej tras
zjazdowych i wyciągów w przeliczeniu na kilometr kwadratowy
w Polsce. Łączna długość wszystkich tras przekracza 200 km.
Rozwój infrastruktury narciarskiej nastąpił tu głównie w latach
80., potem nastał nieznaczny regres, zaznaczający się przede
wszystkim brakiem nowych inwestycji. Ale już kilka ostatnich
lat to prawdziwy boom inwestycyjny, w czasie którego nowe
wyciągi krzesełkowe powstawały (i nadal powstają) jak przysłowiowe „grzyby po deszczu”.

activity is dominated by downhill skiing. In this respect, the
Silesian and Żywiecki Beskid are best developed in Poland. It is there two out of the top three ski mountains in
Poland - Piľsko and Skrzyczne are located. The place boasts the record high number of ski runs and lifts per square kilometer in Poland. The total length of all routes exceeds 200 km.
The development of ski facilities peaked up there mainly in the
80s, then came a slight decline, observed primarily as a lack of
new investment. But the past few years have seen a real investment boom with new chairlifts constructed (in the past and
now) as the proverbial mushrooms after rain shower. Most
new lifts have been created in recent years in the Wisła val-

Najwięcej nowych wyciągów powstało w ostatnich latach
w dolinie Wisły, gdzie leży Ustroń i Wisła, a także w Istebnej
położonej kilka kilometrów dalej na południe.
Już wjeżdżając do Ustronia, widzimy po prawej stronie
ogromny, zalesiony masyw Czantorii, na którą można wjechać nowoczesną kolejką krzesełkową, a trasy z niej prowadzące należą do najlepszych zjazdów w Beskidzie Śląskim.
Nieco dalej po prawej, schowana za potężnymi grzbietami,
leży dolina Poniwca, gdzie w tym sezonie postawiono nowiutką kolejkę krzesełkową. Przy jej dolnej stacji stoi niewielki hotelik, zagubiony wśród lasów – całość tworzy jedno
z najpiękniejszych i najprzyjemniejszych miejsc do uprawiania narciarstwa w Beskidach. A przecież jeszcze nawet dobrze w nie nie wjechaliśmy…

ley, around Ustroń and Wisła, as well as in Istebna a few kilometers further south.
Already entering Ustroń, on the right side we can see the
huge, forested Czantoria massif, which can be reached
by a modern chairlift, whereas tracks leading from it are
among the best slopes in the Silesian Beskid. A little further to the right, hidden behind the massive ridges, lies
the valley of Poniwiec where a brand new chairlift was
erected this season. At its bottom station is a small hotel,
hidden among the woods - the whole forming one of the
most beautiful and most pleasant places for skiing in the
Beskid Mountains. And still, we have not even reached the
inside of the region.

WISŁA

The perfect place for a family holiday >>
Deeper in the mountains lies Wisła, the home town of Adam
Małysz. One of the most modern ski jump in Europe, situated in Malinka valley of is named after this Polish ski jumper... Wisła may be recommend as one of the best places
in Poland for a family holiday winter. There are several ski
stations of varying difficulty, and the possibility of using, inter alia, a water park certainly adds diversity to the vacation
with children.

Idealne miejsce na rodzinny wypoczynek
>> Głębiej w górach leży Wisła, rodzinna miejscowość Adama Małysza, którego imię nosi jedna z najnowocześniejszych
skoczni narciarskich w Europie, usytuowana w dolinie Malinki... Warto polecić Wisłę jako jedno z najlepszych w Polsce
miejsc na rodzinny wypoczynek zimowy. Jest tu kilkanaście
stacji narciarskich o różnym stopniu trudności, a wypoczynek
z dziećmi na pewno urozmaici możliwość skorzystania m.in.

WISŁA
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Narciarstwo biegowe na „Kubalonce”, fot. arch. UG Istebna
Ski running at „Kubalonka” photo, archive of UG Istebna

z aquaparku. Największą stacją narciarską w Wiśle jest Soszów, który dysponuje 4-osobową „kanapą”, czterema orczykami i prawie 6 km zróżnicowanych tras zjazdowych. Wielkością niewiele ustępuje mu ośrodek położony na stokach góry
Cieńków, gdzie narciarze mają do dyspozycji także 4-osobową kanapę i prawie 5 km tras zjazdowych. Z kolei najtrudniejsze trasy dla wymagających można znaleźć na Stożku, gdzie
poniżej jednego z najstarszych polskich schronisk w Beskidach jeździ dwuosobowy wyciąg kanapowy, pierwszy, jaki
powstał w Wiśle.

Wiślański Skipass >> Działa tu również kilka mniejszych stacji rodzinnych, a najlepsze z nich, wyposażone
w kolejki krzesełkowe, to Nowa Osada oraz zmodernizowane w tym roku Klepki, położone tuż za skocznią narciarską
w Malince. Wisła ma jeszcze jedną wielką zaletę, jako jedyna
w regionie oferuje Wiślański Skipass, który umożliwia korzystanie z kilkunastu wyciągów. Można więc codziennie jeździć
na innej trasie, oszczędzając zarówno pieniądze, jak i czas.

ISTEBNA

Schronisko PTTK na Skrzycznem
A hostel of the Polish Tourist and Sightseeing Society on the Skrzyczne mountain
fot. Paweł Klimek

The largest ski station in Wisła is situated in Soszów, with
the “ gondolas “for four, 4 T-bar lifts and almost 6 km of varied ski runs. Size not far behind it is the resort on the slopes of Mount Cieńków, where skiers are offered four- person-chairs and almost 5 km of ski runs. In turn, the most difficult runs for the demanding skiers can be found on Stożek,
where below one of the oldest Polish shelters in the Beskid
Mountains operatesa double-gondola lift, armchair, the first,
which was built in Wisła.

Wisła Ski Pass >> Several smaller family ski stations
are also in operation there, among them Nowa Osada – one
of the best in this group, equipped with chair lifts, and Klepki - upgraded this year, located just behind the ski jump in
Malinka. Wisła has one great advantage, as it is the only place in the region to offer Wisła Ski Pass, which allows the
use of several lifts. So you can ride every day on a different
route, saving both money and time.

Istebna

Trasy biegowe i strzelnica biathlonowa

Cross-country skiing and biathlon shooting >> From Wisła through the Kubalonka pass

>> Z Wisły przez przełęcz Kubalonka możemy dostać się
do Istebnej. Na samej przełęczy z kolei warto zajrzeć do jednego z najnowocześniejszych ośrodków narciarstwa biegowego w Polsce.
Tutejsze trasy biegowe są dostępne dla każdego. Po pełnej
modernizacji mogą poszczycić się homologacją i licencją FIS
oraz świetnym przygotowaniem zarówno do stylu klasycznego, jak i dowolnego. Dodatkowo jest tu także nowoczesna strzelnica biathlonowa. Trasy o długości 7,5, 5, 3, 2,5
i 1 km, biegnące wśród lasów świerkowo-jodłowych, to
przede wszystkim przepiękne widoki i szerokie niczym autostrada podbiegi, na których spotkać można całe rodziny. Korzystać z nich może każdy, kto lubi ten rodzaj sportu. Dodatkowo jest tu pełny węzeł szatniowo-sanitarny oraz wypoży-

we can get to Istebna. At the pass, meanwhile, is worthwhile to see and enjoy the offer one of the most cross-country ski centers in Poland. The local cross-country runs are available for everyone. After a full modernization they can boast an official certification and FIS
license and excellent design for both the classical and
free style. In addition, there is also a modern biathlon
shooting range. The runs with the length of 7.5, 5, 3,
2.5 and 1 kilometre, running among the spruce -fir forests primarily offer stunning views and ascents wide
like a highway, where you can meet the whole family.
They are open to anyone who enjoys this discipline of
sport. In addition, there are changing and sanitary rooms as well as rental and service. More amateur illu-

Wyciąg narciarski Zagroń w Istebnej, fot.arch. UG Istebna / Zagroń ski lift in Istebna, photo archive of UG Istebna

czalnia i serwis sprzętu. Z bardziej amatorskich, oświetlonych,
ponadkilometrowych tras można skorzystać także w Istebnej
na Zaolziu i przy Gimnazjum.

minated runs of more than kilometre can also be found
in Istebna in Zaolzie and around the local Gimnazjum
[Middle School].

Nowe stacje w Istebnej >> W samej Istebnej moż-

New stations in Istebna >> In Istebna itself you

na pojeździć na nartach przede wszystkim na stokach Złotego
Gronia, gdzie zlokalizowane są dwie, stosunkowo nowe rodzinne stacje – Zagroń i Złoty Groń – wyposażone w nowoczesne 4- i 6-osobowe kolejki krzesełkowe. Także w Koniakowie znajdują się wyciągi narciarskie. Istebna i jej okolice, tworzące tzw. Trójwieś (Istebna, Koniaków, Jaworzynka), są także
niesamowicie ciekawe pod względem tradycji ludowych, zachowało się tu wiele stylowych domów góralskich, a pobliski
Koniaków słynie z wyrabiania tradycyjnymi metodami wspaniałych koronek.

can enjoy skiing on the slopes above all of Złoty Groń, where there are located two relatively new family stations - Zagroń and Złoty Groń equipped with modern 4 - and 6 -person chair lifts. Also Koniaków offers ski lifts. Istebna and its
surroundings, forming the so-called Trójwieś [three-village]
(Istebna, Koniaków, Jaworzynka ) are also very interesting
in terms of folk traditions preserved there. A number of stylish highland homes has been preserved there and nearby
Koniaków is famous for its traditional methods of weaving
wonderful laces.

SZCZYRK

SZCZYRK

Największym ośrodkiem narciarskim w Beskidzie Śląskim jest
Szczyrk. To niewielkie miasteczko w zimie zamienia się w „narciarską stolicę Polski”. Tak było przynajmniej jeszcze kilkanaście
lat temu. Potem, z powodu braku nowych inwestycji, nastąpił
pewien regres, ale najgorsze Szczyrk ma już za sobą.

Szczyrk is the largest ski resort in the Beskid Slaski. In winter that small town turns into a “ski capital of Poland”. So it
was at least a dozen or so years ago. Then, there was some
decline because of the lack of new investment, but the
worst is already behind us.

27

28

on the slope

na stoku

ków w Polsce. Przy dobrej pogodzie z tej samej góry można
tu w tym samym czasie zobaczyć po jednej stronie ośnieżone
szczyty Tatr, a po przeciwnej – Sudety.

in one can see can at the same time the snowy peaks of
the Tatra Mountains, and on the opposite side – the Sudety [Sudetenland].

BESKID ŻYWIECKI

Żywiec Beskid

Powiat żywiecki posiada znakomite warunki do uprawiania
sportów zimowych bez męczącego tłoku. Duże ośrodki narciarskie znajdują się w Korbielowie, Zwardoniu, Przyłękowie i Rycerce. Posiadają one od kilku do kilkunastu wyciągów
narciarskich, oświetlone trasy, sztuczne naśnieżanie, zaplecze
gastronomiczne, wypożyczalnie i serwis sprzętu narciarskiego
oraz instruktorów narciarstwa.

„Święta góra” narciarzy >> Sezon narciarski roz-

Na szlaku – fot.arch. ŚOT ,T. Gębuś / On a trail – photo archive of ŚOT ,T. Gębuś

4-osobowe kanapy zamiast krzesełek >>
W tym roku do użytku oddany zostanie zmodernizowany odcinek kolejki krzesełkowej z Jaworzyny na Skrzyczne. Dotychczasowe krzesło zmieni się w nowoczesną, 4-osobową kanapę. Skrzyczne to góra-legenda – tu znajdują się najlepsze
i najtrudniejsze trasy zjazdowe w Polsce, przez wiele lat tylko
tutejsze trasy miały homologację FIS pozwalającą rozgrywać
zawody o międzynarodowej randze. Trwają także intensywne prace na stoku Beskid w Szczyrku-Biłej. Otwarcie ośrodka narciarskiego wyposażonego w 6-osobową, podgrzewaną kanapę, planowane jest na sezon 2014/2015. Z kolei po
sąsiedzku, na stokach Małego Skrzycznego leży Szczyrkowski Ośrodek Narciarski, który może poszczycić się największą
różnorodnością i długością tras zjazdowych w Polsce. Wiosną 2014 r. właściciel ośrodka planuje rozpocząć budowę kolei kanapowej.

4-person gondolas instead of chairs >>
This year a modernized section of chairlift from Jaworzyna to Skrzyczne will be put into operation. The hitherto
used chairs will be changed into modern, 4 - seat gondolas. Skrzyczne is a legendary mountain. It has offered the
best and toughest downhill runs in Poland. For many years
its runs were the only place holding the official FIS certification and the approval to host competitions of international rank. Intensive work is also under way on the slope of
Beskid in Szczyrk Biła. The opening of the ski area equipped with a 6- seat, heated gondolas is planned for the season 2014/2015. In turn, in the neighborhood, on the slopes of Małe Skrzyczne is Szczyrk Ski Resort, which boasts
the greatest variety and the length of the ski slopes in Poland. In the spring of 2014 the owner of the resort plans to
start construction of the gondola lift.

Wyprawy na nartach ski-tourowych >>

Expeditions on ski-tour skis >> On the mo-

Na szczytach otaczających miasto znajduje się kilka schronisk, między którymi ciągną się szlaki turystyczne, po których
zimą można wędrować na nartach ski-tourowych bądź rakietach śnieżnych, podziwiając jedne z najpiękniejszych wido-

untain peaks which surround the town, there are several
shelters, linked by the tourist routes. You can cross them
on ski-tour skis in winter while enjoying some of the best
views in Poland. In good weather from the same mounta-

poczyna się na Pilsku w Korbielowie. Pilsko to prawdziwa
„święta góra” narciarzy z Polski, a także druga, najwyższa po
Kasprowym Wierchu, na której można uprawiać narciarstwo
zjazdowe. Pod względem warunków śniegowych nie może
się z nią równać żadne inne miejsce w Beskidach – w niektórych sezonach można było na niej szusować nawet do czerwca! Także pod względem ilości i różnorodności tras zjazdowych Pilsko należy do ścisłej krajowej czołówki. A co najważniejsze – tutaj, jak mało gdzie, można jeździć na nartach, sycąc się prawdziwie górskimi widokami – z Babią Górą i Tatrami na czele. W ostatnich latach ośrodek narciarski na Pilsku
przechodzi zmiany własnościowe i organizacyjne, co zapewne w najbliższych latach spowoduje jego przyspieszony rozwój. Już w tej chwili funkcjonują tu dwie kolejki krzesełkowe,
a w najbliższym sezonie zostanie uruchomiony odnowiony
wyciąg „Kamienna – Solisko” z 4-osobową kanapą.

Nowa kolejka na Rachowcu >> Bardzo dobre
warunki do szusowania znaleźć można także w gminie Rajcza, a przede wszystkim w Zwardoniu. Funkcjonuje tu kompleks wyciągów i tras narciarskich, a niedawno rozbudowano
i zmodernizowano na stokach Rachowca nową kolejkę krzesełkową oraz ośrodek narciarski Zwardoń-Ski. Wyciągi znajdują się także w gminie Czernichów (Międzybrodzie Bialskie
i Żywieckie). Góra Żar w Międzybrodziu Żywieckim do niedawna kojarzona była głównie z okupującymi ją w sezonach
letnich szybownikami i paralotniarzami. Od kilku lat jednak
rozwija się dość dynamicznie jako popularna stacja narciarska. Jej kręgosłupem jest kolej linowo-szynowa (taka jak na
Gubałówce lub Górze Parkowej w Krynicy), która zawozi narciarzy na sam szczyt, tuż pod koronę górnego zbiornika zespołu elektrowni na Sole.

JURA

Zupełnie inne klimaty i możliwości aktywności na świeżym powietrzu oferuje Jura. Trasy zjazdowe, mimo iż są

Żywiec district offers excellent conditions for winter sports
without busy crowds. Major ski resorts are located in Korbielów, Zwardoń, Przyłęków and Rycerka. They are equipped
with several ski lifts, illuminated runs, artificial snow, eateries, rental and service of ski equipment and ski instructors.

“The Holy Mountain” of the skiers >> The
ski season on Pil’sko starts in Korbielów. Pilsko is a true
“holy mountain” of Polish skiers, as well as the second highest after Mount Kasprowy, where you can go skiing. In
terms of snow conditions no other place in the Beskid Mountains can match it - in some seasons it was possible to ski
even up to June there! Also in terms of quantity and diversity of slopes Piľsko is among the best in the country. And
most importantly - there, as in few other places you can ski
amidst truly mountain views - Babia Góra and Tatra Mountains at the helm. In recent years, the ski centre in Pil’sko has
undergone ownership and organizational changes, which
probably in the next few years will result in its rapid development. Already, there exist two chairlifts, and the next season
the renovated “Kamienna - Solisko” lift with 4- seat gondolas will start its operation.

New lift in Rachowiec >> Very good conditions
for skiing trip can also be found in the municipality of Rajcza, especially in Zwardoń. A complex of lifts and ski runs
operates there. Recently a new chairlift has been expanded
and modernized on the slopes of Rachowiec as well as a ski resort Zwardoń -Ski. Lifts are also offered in the municipality of
Czernichów (Bialskie and Żywieckie Międzybrodzie). Żar mountain in Międzybrodzie Żywieckie until recently was associated with gliding and paragliding lovers occupying it in the summer seasons. Nonetheless, for several years it has been expanding quite rapidly as a popular ski station. Its core is a funicular
rail (such as the one on Gubałówka or Góra Parkowa in Krynica
), which takes skiers to the top, just below the crown of the upper reservoir of power assembly plant at the Soła river.

JURA
Jura offers quite different climates and opportunities for
outdoor activities. Downhill runs, although they are shorter
than in the Beskid Mountains, are of great interest.

Snow Carousel for kids >> Morsko ski station
in Zawiercie district has been in operation for years. If ne-
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tora. W Smoleniu, w sąsiedztwie malowniczych ruin zamku,
znajduje się kolejny stok oferujący dwie trasy dla początkujących o długości 280 m i zaawansowanych o długości 420
m. Do dyspozycji są dwa wyciągi, wypożyczalnia sprzętu i instruktorzy, stok jest oświetlony, ratrakowany oraz w razie potrzeby sztucznie dośnieżany.
Na Jurze znajdują się jeszcze trzy stoki, na których można poszusować. Są to:
 	wyciąg narciarski Grabowa – swego czasu najpopularniejszy stok narciarski, który należałoby zaliczyć raczej do
tzw. oślich łączek (wyciąg typu „wyrwirączka” z jedną trasą
zjazdową),
 	wyciąg narciarski Jaroszowiec – dobry, łagodny stok
z 34 talerzykami, które mogą wwieźć kilkaset osób w ciągu
godziny prawie na sam szczyt wzniesienia,
 	wyciąg narciarski w Paczółtowicach.

Stok narciarski w Morsku - fot.arch. ŚOT ,T. Gębuś / Morsko Slope - photo archive of ŚOT, T.Gębuś

krótsze niż w Beskidach, cieszą się dużym zainteresowaniem.

Karuzela śnieżna dla najmłodszych >>
Od lat istnieje już stacja narciarska w Morsku, w powiecie zawierciańskim. W razie potrzeby stok jest sztucznie naśnieżany. Ma 400 m długości, a różnica poziomów wynosi 60 m.
Stok oferuje m.in. trasę o długości 100 m, zwaną oślą łączką z wyciągiem typu „wyrwirączka” dla początkujących, nartostradę leśną o długości 500 m, usytuowaną wzdłuż stoku
(nr 1) z wyciągiem wspólnym z główną trasą zjazdową oraz
wyciąg taśmowy dla najmłodszych o długości 80 m wraz
z karuzelą śnieżną. Na górnej stacji wyciągu znajduje się Szałas Jurajski, w którym można zjeść coś dobrego z grilla i pokrzepić się rozgrzewającymi napojami...
Inną atrakcją Morska są organizowane w tutejszych pięknych
lasach kuligi.
Nowe trasy w Cisowej >> Bardzo dobre warunki
do jazdy na nartach, zwłaszcza dla mniej zaawansowanych,
można znaleźć również w Cisowej, gdzie oddano dwie trasy zjazdowe – niebieską długości 500 m oraz czerwoną długości 550 m. Stok jest oświetlony, ratrakowany i w razie potrzeby sztucznie naśnieżany. Narciarze korzystać mogą z wyciągów orczykowych oraz talerzykowych. Na miejscu można
skorzystać z wypożyczalni sprzętu, a także wynająć instruk-

cessary, the slope is artificially snowed. It is 400 meters
long and height difference is 60 meters. For beginners the
slope offers, i.a., a 100 meter long run called “ bunny slope”
with a ski-tow lift, forested ski slope with a length of 500
meters, situated along the slope (No. 1) with the same life
as for the main run and belt lifts for children with a length of
80 meters along with a snow carousel. On the upper lift station Jurassic Hut is located, where you can eat something
good from the barbecue and energize with hot beverages...
Another attraction of Morsko are sleigh rides organized in
beautiful local forests.

New routes in Cisowa >> Very good conditions
for skiing, especially for the less experienced can also be
found in Cisowa, with two downhill – runs: the blue one,
with the length of 500 meters and 550-meter long red
one. The slope is illuminated, groomed and, if necessary, covered with artificial snow. Skiers can ride the ski lifts and surface lifts. Guests can rent their equipment and
hire an instructor.
In Smoleń in the vicinity of the picturesque ruins of the castle there is again a slope offering two ski slopes for beginners with a length of 280 meters, and for advanced skiers
with a length of 420 meters. There are also 2 lifts, equipment rental and instructors, the slope is illuminated, groomed, and if necessary artificially snowed.

Trasy biegowe >> Przy dobrych warunkach śniegowych na Jurze można uprawiać też narciarstwo biegowe. Odpowiednie do tego tereny są m.in. w Podzamczu – narciarska trasa biegowa Skalnego Miasta Podzamcza, czy w Suliszowicach w gminie Żarki, gdzie na miejscu można wypożyczyć narty biegowe. W Przewodziszowicach koło Żarek przygotowywana jest zimowa trasa biegowa w malowniczym terenie. Pobiegać można też na trasie z Pilicy do Cisowej, z długimi zjazdami i ostrymi podbiegami. W sezonie, przy Stajni Biały Borek w Biskupicach
koło Olsztyna funkcjonuje Centrum Narciarstwa Biegowego. Narciarze z częstochowskiego Ratraka przygotowują
tam trasę biegową. Narciarska baza wypadowa jest też
w Siedlcu w gminie Janów.
Sanki, skuling i kulig >> Dla najmłodszych sporą atrakcją jest zamkowe wzgórze w Olsztynie, gdzie dzieci mają świetne warunki do jeżdżenia na sankach. Przy rynku zwiedzić można czynną codziennie ruchomą szopkę Jana
Wewióry. W Janowie można uprawiać skuling – jest to dyscyplina dla bardziej zaawansowanych – narciarz jest ciągnięty przez konia. Jeśli już jesteśmy przy koniach – niezapomnianym przeżyciem jest kulig w którymś z jurajskich
kompleksów leśnych, zakończony tradycyjnym ogniskiem.
Organizuje je wiele gospodarstw agroturystycznych w całym regionie.
Oczywiście nie wolno zapominać o odwiedzeniu średniowiecznych „Orlich Gniazd” – ruin zamków m.in. w Olsztynie, Mirowie, Bobolicach, Morsku, Podzamczu, Bydlinie,
Rabsztynie, Ojcowie, Pieskowej Skale czy Korzkwi.
Na Jurze można skorzystać ponadto z bezpłatnych lodowisk
na orlikach w Myszkowie i Koziegłowach.

In the Jura there are three slopes where you can ski. These are:
 	Grabowa ski lift - at one time the most popular ski slope that would fall rather under to the so-called “bunny
slopes” (ski-tow lifts with one downhill run)
 	Jaroszowiec ski lift - good, gentle slope, 34 plates,
which can bring in hundreds of people within an hour almost to the top of the hill,
 	Paczółtowice ski lift.

Cross country >> With good snow conditions in the
Jura you can enjoy cross-country skiing too. Suitable areas
include, i.a., Podzamcze - cross-country ski run of Skalne Miasto [Rock City] of Podzamcze and Suliszowice in the municipality of Zarki, where you can hire cross-country skis. In Przewodziszowice near Żarki there is a winter cross-country run
situated in the scenic area. You can also do cross-country
skiing on the route from Pilica to Cisowe, with long descents
and sharp ascents. In the season a Nordic skiing center operates at Biały Borek stable in Biskupice near Olsztyn. Czestochowa Ratrak skiers groom the ski run there. The ski centre
is also situated in Siedlec in Janów commune.

Sleds, horse-pulled skiing and sleigh rides >> For the youngest the castle hill in Olsztyn is a big
fun, where children have the perfect conditions for riding
on the sled. At the market square Jan Wewióra live Nativity scene can be visited daily. In Janów you can enjoy horse-pulled skiing - a discipline for the more advanced - the
skier is pulled by a horse. Speaking of horses – it makes an
unforgettable experience to have a sleigh ride in one of the
Jurassic forests, ending in a traditional campfire. Many local agri-touristic farms organize such events.
Of course, do not forget to visit the medieval “Orle Gniazda”
[Eagles’ Nests] - the ruins of castles, among others, in Olsztyn, Mirów, Bobolice, Morsk, Podzamcze, Bydlin, Rabsztyn,
Ojców, Pieskowa Skała or Korzkiew.
In addition, in the Jura you can use the ree rinks at Orlik
sport centres in Myszków and Koziegłowy.

ul. Mickiewicza 29,
40-085 Katowice, tel. 32 207 207 1
www.silesia-sot.pl

31

32

on the slope

na stoku

Paweł Wroński

SCHOOL OF SLALOM >> at the end of November (time
schedule: 23.11.2013-30.11.2013) at the Clinic NTN. During the classes conducted by experienced coaches associated with the Independent Skiing Test (NTN) you can
have a try and improve your skiing techniques required in
slalom and giant slalom. Practical training is supplemented
by video analysis, and at the end of the active week an exciting competition is organised.
Between 11.23.2013 and 30.11.2013 there is Demo Blizzard Team training event. This is a training at various advancement levels, including sport skiing. It includes 3.5 hours
of practice on the snow as well as theoretical meetings and
video analyses. The finale is a competition with time measurement organised by Blizzard instructors.

Zima 2013/2014
w Maso Corto

TRAINING FOR FREERIDERS >> Maso Corto invites
fans of off-the-slope – free-riders, too. Their season starts
with organised activities at the end of November. Telemark
& Freeride Camp (time schedule: 23.11.2013-30.11.2013)
is an international week of training and tests for skiers at various advancement levels.
SKI TESTING AT THE GLACIER >> the first week of
December (time table: 30.1 1.2013 12.2013-7.) the first
in the forthcoming season skiing equipment tests, Blizzard
Ski Test. This is a great opportunity to test different types of
skis on glacier slopes at the height of 3000 metres above
sea level. If you are late or simply prefer spring skiing on the
glacier, Blizzard Ski Test is also scheduled for April (time
schedule: 05.04.2014-12.04.2014).
WINTER 2013/2014 IN MASO CORTO
Maso Corto, albo z niemiecka
Kurzras, to kameralna stacja narciarska w bajecznym górskim otoczeniu.
Położona jest we włoskim Tyrolu,
na optymalnej ze względów zdrowotnych wysokości 2000 m n.p.m.
Atutem ośrodka jest lodowiec
Hochjoch, na którym praktycznie
przez cały rok szumią narciarskie wyciągi, piętrzą się skocznie snowparku
i wije pętla przygotowana dla miłośników narciarskich biegów.

Maso Corto, or Kurzras in German, in
an intimate ski station in fairy-tale-like
mountain environment. It is situated in
the Italian Tyrol, at the height of 2000
metres above the sea level, which is
optimal for health reasons. A definite
advantage of the resort is Hochjoch glacier, on which ski lifts are opened virtually all year long, ski jumps at the
snowpark are always available and a
cross-country skiing loop awaits those
willing to practice this sport.

Jest to idealne miejsce na wypoczynek w gronie rodziny,
z grupą znajomych, a także do organizacji sportowych obozów i imprez dla większych grup. Tym ciekawsze, że gospodarze nie pozostawiają gości samym sobie. Przez cały zimowy sezon dzieje się tu coś ciekawego.

It is a perfect place to relax with a family and friends, or to organise sports camps and events for larger groups. The place is worth visiting also due to the fact the hosts do not leave their guests for themselves. For the entire winter season this is always something interesting going on.

Nauka jazdy slalomem >> Pod koniec listopada (w terminie: 23.11.2013-30.11.2013) odbywa się Klinika NTN. Podczas zajęć, pod okiem doświadczonych trenerów związanych z zespołem Niezależnego Testu Narciarskiego, można próbować swoich sił i szlifować technikę jazdy na
trasie slalomu i slalomu giganta. Szkolenie praktyczne uzupełniają analizy wideo, a aktywnie spędzony tydzień kończą
emocjonujące zawody.
W terminie 23.11.2013-30.11.2013 odbywa się także trening szkoleniowy Blizzard Demo Team. Jest to szkolenie na
różnych poziomach zaawansowania łącznie z jazdą sportową. Obejmuje 3,5 godziny praktyki na śniegu oraz spotkania
teoretyczne i analizy wideo. Finałem są zawody z pomiarem
czasu, zorganizowane przez instruktorów Blizzarda.

Szkolenia dla freeriderów >> Maso Corto zaprasza także wielbicieli jazdy poza trasami – freeriderów.
Ich sezon rozpoczyna się także zorganizowanymi zajęcia-

33

34

on the slope

na stoku

Top***Residence Kurz
www.masocorto.it
e-mail: info@topresidencekurz.it
tel.: 0039 473 66 25 02

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

Zapraszamy na tygodnie testowe nart marki Blizzard
30.11.-07.12.2013, 05.04.-12.04.2014
We invite you for Blizzard testing weeks
December 1,2012 - December 8,2012, April 13 - April 20,2013

Na nadchodzący sezon zimowy 2013-2014
przygotowaliśmy następujące oferty:
Do 21 grudnia 2013: pobyt 6-dniowy + skipass już od 260,00 € od osoby
Od 04.01-18.01.2014: Pobyt 6-dniowy + skipass już od 281,00 € od osoby
Oferty dla rodzin z dziećmi do lat 12 koszt
wynajęcia apartamentu od 450,00 €.

Na narty do Maso Corto zapraszają Sepp Platzgummer – dyrektor
Top***Residence Kurz i Centrum Testowego Blizzard – oraz jego team.
“Come skiing to Maso Corto” – Sepp Platzgummer (Director of
Top***Residence Kurz, Maso Corto Blizzard Test Centre) and his Team.

się testy nart K2. Podczas Lady Weeks, do dyspozycji pań zostaną oddane basen, sauna, łaźnia turecka i kabina na podczerwień. Kulminacyjnym punktem programu będzie za każdym razem romantyczna kolacja w górskiej chacie „Lazaun”.
Na stole pojawią się południowotyrolskie potrawy i znakomite wina, z których słynie dolina przecinającej region rzeki Adygi. Zamiast prozaicznego powrotu wyciągiem krzesełkowym
organizatorzy proponują zjazd na saneczkach.

mi pod koniec listopada. Telemark & Freeride Camp (w terminie: 23.11.2013-30.11.2013) jest międzynarodowym tygodniem szkoleń i testów dla osób o różnym poziomie zaawansowania.

Testowanie nart na lodowcu >> W pierwszym
tygodniu grudnia (w terminie: 30.11.2013-7.12.2013) odbędą się pierwsze w zbliżającym się sezonie testy sprzętu narciarskiego, Blizzard Ski Test. To znakomita okazja, by popróbować, jak się jeździ na różnych typach nart na trasach na lodowcu, na wysokości 3000 m n.p.m. Jeśli ktoś nie zdąży na
grudniowe lub po prostu woli wiosenne zjazdy na nartach na
lodowcu, Blizzard Ski Test odbędzie się po raz drugi w kwietniu (w terminie: 05.04.2014-12.04.2014).
Specjalne atrakcje dla pań >> Dwukrotnie
w najbliższym sezonie zimowym w Maso Corto na piedestał
zostaną wyniesione panie. Tygodnie pod nazwą Lady Week
(w terminach: 30.11.2013-7.12.2013 oraz 29.03.2014-5.04.2014) będą połączone z testowaniem sprzętu narciarskiego, zajęciami wellness i romantyczną kolacją w górskiej
chacie. W pierwszym, grudniowym tygodniu, zajęciom sportowym patronuje Blizzard i to sprzęt tej firmy będzie można
testować. W drugim, na przełomie marca i kwietnia, odbędą

SPECIAL ATTRACTIONS FOR THE LADIES >> ladies
shall have their special time twice in the next winter season
in Maso Corto. Lady Weeks (time schedule: 30.11.20137.12.2013 and 29.03.2014- 5.04.2014) will be connected
to ski equipment testing, wellness activities and a romantic dinner in a mountain lodge. During the first, December
week, sports activities shall be sponsored by Blizzard,which
means that it is the skiing equipment of this company shall
be available for tests. For the second week, at the turn of
March and April, tests of K2 are scheduled. During Lady
Week ladies shall have a swimming pool, sauna, Turkish
bath and infra-red cabin at their disposal. Each time a highlight of the event shall be a romantic dinner at the „Lazaun”
mountain lodge. South-tyrolian dishes and excellent wines
for which the valley running through Adige river is famous
for shall appear on the table. Instead of an ordinary return by
a chairlift the organisers invite for a sleigh-ride.
TOUR SKIING TRIPS >> Maso Corto is also the perfect
place to learn about the other face of skiing. During K2 Ski
Test & Skitouring event scheduled for the turn of March
and April (29. 03.2014-05.04.2014), you can attach touring skis to your legs. When snow is already stable and
there is no risk of avalanche, you can go to the mountains

Wyprawy na nartach tourowych >> Maso
Corto to także idealne miejsce, by poznać inne oblicze
narciarstwa. Podczas przewidzianej na przełom marca
i kwietnia imprezy K2 Ski Test & Skitouring (29.03.201405.04.2014), będzie można przypiąć do nóg narty tourowe. Gdy śniegi się już ustabilizują i nie grożą lawiny, można na nich wyruszyć w góry. Na nartach tourowych podchodzi się, używając specjalnych podkładek pod ślizgi zwanych fokami. Ponadto wiązania tych nart mają ruchomą
piętkę, by ułatwić podchodzenie. Blokuje się ją do zjazdu. Tereny wokół Maso Corto nadają się do tourowych wypraw znakomicie, a możliwości są wprost nieograniczone.
Od łatwych ekspad, choćby na przełęcz, przez którą każdego roku wędrują przez lodowiec owce z Val Senales (po
niemiecku Schnalstal – taką nazwę nosi dolina, w której leży Maso Corto), do położonej już po austriackiej stronie doliny Vent. Rozpościera się stamtąd wspaniała panorama terenów narciarskich na lodowcu Hochjoch. Możliwa jest także wyprawa do miejsca, w którym lodowiec odsłonił zakonserwowane doskonale ciało myśliwego sprzed
5 tys. lat – Ötziego – albo na okoliczne szczyty, z najwyższą w tym rejonie górą, którą jest Palla Bianca (Weißkugel,
3739 m n.p.m.). Również w programie tej imprezy nie zabraknie zabiegów wellness, romantycznego wieczoru w Lazaun i zjazdu saneczkami.

For the upcoming winter season 2013 - 2014
we have prepared the following special offers:
Up to 21 December 2013: 6-day stay + ski pass already from € 260.00
per person04 January - 18 January 2014: 6-day stay + ski pass
already from € 281.00 per person
Offers for families with children under the age of 12,
the cost of renting a suit from € 450.00

with them. Touring skis require special climbing skins under
the slides called seal skins. Moreover, bindings have free
heels to make going uphill possible. They are blocked to
go downhill. The area around Maso Corto is simply perfect
for tour skiing and possibilities are virtually endless. Starting from easy trips, for example to the pass through which
sheep from Val Senales make their route across the glacier
(Schnalstal - this is how the valley in which Maso Corto is located is called in German), to Vent valley already on the Austrian side of the Alps. From there you can see a magnificent panoramic view on skiing areas on Hochjoch glacier.
You can also go to a place where the glacier revealed a perfectly preserved body of Ótzie - a hunter from 5 thousand
years ago, or to the neighbouring summits, including the highest in the region Palla Bianca (WeiBkugel, 3739 metres
over sea level). Also during this event you can enjoy wellness treatment, a romantic evening in Lazaun and a sleigh-ride.

Szczegółowe informacje (po polsku): www.topresidencekurz.it
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Szusowanie z widokiem
na ośnieżone górskie szczyty, potem
miły wieczór w knajpce lub basenie
termalnym, dobra zabawa na świeżym powietrzu i zasłużony relaks
w wygodnym pokoju
– czyż nie tak powinien wyglądać
narciarski urlop?

Schussing with views
of the snow-capped mountain
peaks, next a pleasant evening
in a restaurant or thermal pool,
having fun in the fresh air
and well-deserved relaxation
in a comfortable room
– should not ski vacation
look like that?

Tatry

w alpejskim stylu
Tatra alpine style

Paweł Klimek
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się mogą tylko aquaparki i kąpieliska termalne – w pierwszej
trzydziestce jest ich 9, a liczba odwiedzających osiągnęła 3,9
mln! Przypomnijmy tylko, że cała Słowacja liczy niewiele ponad 5 mln mieszkańców…

Tatrzańska Łomnica i Smokowiec na każdą
porę roku >> Na pierwszym miejscu uplasowała się Ta-

W polskie czy w słowackie Tatry? >> Wśród
obiegowych opinii pełno jest nieścisłości i nieaktualnych mitów dotyczących zarówno polskiej, jak i słowackiej strony
Tatr. Jedni mówią, że drogo, inni znów zachwalają Słowację.
Są tacy, którzy narzekają na korki i kolejki do wyciągów, inni
za nic w świecie nie zamieniliby gwarnego Zakopanego na
słowackie kurorty. Jak jest w rzeczywistości? Przybliżamy nieco atrakcje słowackiej strony Tatr.
Słowacja to kraj typowo górski – góry i wyżyny zajmują prawie dwie trzecie jej powierzchni. Tutaj znajdują się najwyższe i najpiękniejsze wierzchołki Karpat, tutaj dzika, górska
przyroda od lat przyciąga miliony spragnionych odpoczynku
i kontaktu z naturą. Ale nie tylko krajobraz i naturalne piękno tak znanych pasm górskich, jak Tatry Wysokie, Mała Fatra czy Słowacki Raj, działają jak magnes na turystów. Także mądrze zlokalizowane inwestycje służące zarówno w lecie, jak i w zimie sprawiają, że liczba odwiedzających powoli, ale stale wzrasta.
Wśród trzydziestu najpopularniejszych miejsc na Słowacji znalazło się 6 dużych stacji narciarskich, które w 2012 r. gościły łącznie blisko 2 mln turystów. Lepszą frekwencją pochwalić

Every year the Tatras attract hundreds of thousands of skiers
from all Poland. More and more of them go into the offer of
Slovakian centers, which themselves to a larger and larger
extent copy the alpine stations.

To the Polish or Slovak Tatras? >> The popular opinion is full of inaccuracies and outdated myths concerning both Polish and Slovak part of the Tatra Mountains.
Some people claim it is expensive, the others again tout Slovakia. There are those who complain about traffic jams and
queues for lifts, others would not change the bustling resort
of Zakopane for Slovak spas for nothing in the world. As how
is it in reality? Let us outline the Slovak part of the Tatra Mountains.
Slovakia is a typical mountain country. The mountains and highlands cover nearly two-thirds of its area. It is there that the
highest and most beautiful peaks of the Carpathians are situated. The wild mountain nature has for years attracted millions of tourists seeking rest and contact with the nature. Nonetheless, not only the landscape and the natural beauty of
the well-known mountain ranges, the High Tatras, Mala Fatra
and Slowacki Raj [Slovak Paradise] act as a magnet for tourists. Also wisely located investments, operating both in summer and winter, make the number of visitors slowly but steadily increase.

F o t . : P aw eł K li me k

Co roku pod Tatry udaje się kilkaset tysięcy narciarzy z całej
Polski. Coraz częściej wybierają oferty ośrodków słowackich,
coraz mocniej wzorujących się na stacjach alpejskich.

trzańska Łomnica i Smokowiec, leżące u podnóża Tatr Wysokich. Od kilku lat prowadzona jest tu gruntowna modernizacja i rozbudowa kolejek linowych, a także powstają nowe
trasy narciarskie. Turystów przyjeżdża tu mnóstwo przez cały
rok – jest to bowiem nie tylko znana i uznana stacja narciarska, ale także jedna z najpiękniejszych miejscowości tatrzańskich, z bardzo dobrze rozwiniętą bazą noclegową i gastronomiczną, oraz bardzo dobry punkt wyjścia na górskie wyprawy w Tatry Wysokie. Także w tym roku w Łomnicy powstaną
nowe inwestycje – nowa kolejka gondolowa i dwie trasy narciarskie, co zapewne wpłynie na jeszcze większą popularność
tej miejscowości wśród narciarzy.

F ot .: P a we ł Kl i mek
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Among the thirty most popular ones, there were 6 major ski
resorts, which in 2012 hosted a total of nearly 2 million tourists. Only water parks and thermal baths can boast a better attendance. In the top thirty there are 9 of them and the number of visitors reached 3.9 million! For the sake of reference,
the total population of Slovakia is just over 5 million people.

Tatra Lomnica and Smokovec at any time of
the year >> The first place went to Tatra Lomnica and
Smokovec, lying at the foot of the High Tatras. For several
years, the place has witnessed a thorough modernization and
expansion of cable cars, as well as creating new ski runs. There are plenty of tourists there throughout the year - this is not
only known a recognized ski station, but also one of the most
beautiful towns in the Tatras, with very well-developed accommodation and catering, and a very good starting point for mountain tours to the High Tatras. Also this year will see new investments in Lomnica - a new gondola and two ski runs will
surely encourage even more skiers to visit the place.
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Centrum narciarskie na Chopoku>> Na drugim miejscu znalazł się największy ośrodek narciarski na Słowacji i jeden z największych w Europie Środkowej – Jasna.
Od kilku lat Polacy z zazdrością obserwują prowadzoną z rozmachem modernizację i rozbudowę stacji położonej na północnych i południowych stokach Chopoka. Wartość inwestycji, które poczyniono tu przez ostatnie 5 lat, przekroczyła
150 mln euro, a kurort przekształcił się w prawdziwe centrum
narciarskie w alpejskim stylu. Warto wspomnieć, że w tym
roku powstanie tu m.in. nowa kolejka, a także nowoczesna
restauracja Rotunda na szczycie Chopoka.
Do najlepszych i najchętniej wybieranych przez narciarzy
miejsc należy stacja narciarska Donovaly, położona na pograniczu Niżnych Tatr i Wielkiej Fatry, przy głównej szosie do
Bańskiej Bystrzycy. Nowoczesna infrastruktura (m.in. postawiona kilka lat temu kolejka, w której gondolki przeplatają
się z krzesełkami na jednej linie), świetne warunki śniegowe
i bardzo dobra komunikacja powodują, że tłumnie przyjeżdżają tu narciarze także z Polski.

Chopok ski resort >> The second place was awarded to the largest ski resort in Slovakia and one of the largest in Central Europe - Jasna. For several years, Poles has
been watching enviously a major overhaul and expansion of
the ski station located on the northern and southern slopes
of Chopok. The value of investments that have been made
there over the last five years has exceeded 150 million, and
the resort has been transformed into a center of alpine style skiing. It is worth mentioning that, i.a., a new ski cable
way, and a modern Rotunda restaurant on the top of Chopok will be opened for use this year.
The list of the best and most frequently chosen by the
skiers places includes a ski station of Donovaly located on
the border of the Low Tatras and Big Fatra, on the main
road to Banska Bystrica. Modern infrastructure (eg. a cable line erected a few years ago, in which the gondola seats
intersperse with chairs on one line), excellent snow conditions and very good transportation attract crowds of skiers,
also those from Poland.

Nowe trasy wokół Szczyrbskiego Jeziora

New routes around Pleso Lakes >> Another
well-known and well-liked resort is Štrbské Lake (Štrbské
Pleso). In contrast to Tatra Lomnica, most of the tourists
come here in the winter. This year the ski resort will gain
new investments - namely the new ski runs.

>> Inny znany i lubiany ośrodek to Szczyrbskie Jezioro (Štrbské Pleso), przy czym, w odróżnieniu od Tatrzańskiej Łomnicy, większość turystów przyjeżdża tu w zimie. W tym roku
także ten ośrodek narciarski wzbogaci się o nowe inwestycje – przybędą tu nowe trasy zjazdowe.

Wyciągi w pakiecie z aquaparkiem >> Inne
popularne stacje narciarskie to Wielka Racza (Veľká Rača –
Oščadnica) położona w Beskidach Kysuckich, niedaleko naszego Zwardonia, a także Ski Park Ružomberok-Malinô Brdo,
położony na słowackim Liptowie, niedaleko Rużomberku, na
stokach Wielkiej Fatry. Coraz popularniejszy jest też położony
blisko granicy ośrodek Bachledova Dolina, gdzie do dyspozycji narciarzy jest ponad 11 km tras i kilkanaście wyciągów.
Większość wymienionych tu stacji narciarskich oferuje pakiety łączące pobyt w stacjach narciarskich z relaksem w pobliskich aquaparkach, które są absolutnie najchętniej odwiedzanymi atrakcjami Słowacji.

Samolotem w słowackie Tatry >> Na koniec
warto dodać, że w ośrodkach narciarskich Słowacji powoli kształtuje się model podobny jak w Europie Zachodniej.
Oferują one całe pakiety pobytowe, z noclegami i wyżywieniem w dobrych, modernizowanych hotelach, skipassy są
dużo tańsze, a między wyciągami kursują darmowe skibusy.
W tym sezonie będzie można także wybrać się w słowackie
Tatry samolotem – uruchomione zostaną połączenia z Gdańska i Warszawy. Będzie się więc można poczuć zupełnie jak
w Alpach.

Ski lifts in package with aquapark >>
Other popular ski stations are Velka Raca (Velka Raca
- Oščadnica) located in the Kysucky Beskid Mountains,
near Polish Zwardoń, and Ski Park Ruzomberok - Malinô Brdo, located on the Slovak Liptov, near Ruzomberok, on the slopes of the Great Fatra. Increasingly popular is also Bachledova Dolina [Valley] resort located close
to the border, where skiers enjoy over 11 km of ski runs
and several ski lifts. It is worth mentioning that the majority of these ski resorts offer packages combining a stay
in the ski resorts with the relaxation in the nearby water
parks that are absolutely most frequently visited tourist
assets in Slovakia.
Airplane in the Slovak Tatras >> Last but
not least, it is worth noting that the ski resorts in Slovakia
are steadily approaching a model similar to that in Western
Europe. They offer long stay packages, with accommodation and meals at good, modernized hotels, ski passes are
much cheaper, and free ski buses operate between the lifts. This season tourists will be able to go to the Slovak Tatras also by plane – airplane connections will be launched
to from Gdansk and Warsaw. This will the holiday like in
the Alps.
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While Poles eat carp
on Christmas Eve,
Croats have their cod.
Every country
has its traditions,
and often differences
in the way we celebrate
can be seen between various
regions.

Anna Kłossowska

Idą Święta!
Podczas gdy Polacy na Wigilię jedzą
karpia, Chorwaci spożywają dorsza.
Co kraj, to obyczaj, a często różnice
w świętowaniu widać już pomiędzy
poszczególnymi regionami.

Nativity scenes are not limited solely to a simple stable. It’s like a
snapshot of a few snapshots from a movie about Christmas: each
character frozen with a dramatic gesture, details depicted with care:
sometimes they are homely, Alpine landscapes, but also more and
more often, closer to an undetermined oriental destination. People
of Tirol love Christmas fairs. In the capitol of the region, Insbruck, there are four of them, and the most important one, located in the heart
of the old town, is open for 6 months! Characteristic of Tyrol is a man
in the skin - Klaubauf, who is accompanying Santa. While Santa presents good children with sweets and toys, the former one takes the
naughty ones with him.

TIROLER ZELTEN
TIROL CRYSTALLIZED FRUIT CAKE
Ingredients: 1 kg of rye flour, 1 kg of wheat flour, 8 decagram of yeast,
2 tablespoons of salt, 1 tablespoon of sugar, 2 tablespoons of bread spice (at the discretion: cumin, black caraway, poppy), 1.5 litre of lukewarm
water, 1.5 kg of dried pears, 1.5 kg of figs, 1 kg of rasins, 0.5 kg of walnuts,
20 decagram of crystallized orange peel, 20 decagram of crystallized lemon peel, 0.5 litre of rum, 3 tablespoons of spice mixture (at the discretion,
e.g. : cinnamon, ginger, cardamom, clove, nutmeg). Preparation: soak finely chopped dried fruit and orange peel and lemon in rum together with
the blend spices and sugar - leave for the night. On the next day put some
warm water to rye flour and wheat flour and knead the dough. Add dried
fruit and leave for half an hour. Form breads and then leave to stand for one
hour. Breads can be iced. Bake for 90 minutes at a temperature of 180 to
200 degrees (preferably set your oven to heat from the top to the bottom).

HOLY WATER FOR LOVE
Friuli-Venezia in the north-eastern Italy is the closest to Poland.
One can see influence of the former rulers of this land - the House
of Habsburg and neighbouring Slovenia there. Hence rich traditions, including the ones related to Christmas. For example, in the
evening of December 5 in the district of Karnia children are visited by Santa Claus with a white beard and moustache, surrounded
by angels. He gives dried fruits to the little ones and to the slightly bigger ones who were good, too. However, as soon as the sun
sets, Santa is replaced by the so called Krampus devils, who appe-

Tym razem postanowiliśmy pokazać obchody świąteczne, zaglądając do poszczególnych regionów. Niekiedy wybieraliśmy jeden, jak w przypadku Włoch, Friuli-Wenecję Julijską, bo jest ona
Polakom mniej znana. Czasem, co widać na przykładzie Kanady, zestawialiśmy ze sobą obyczaje kilku prowincji. Tak, aby było
ciekawie. Na końcu zaś zdecydowaliśmy się na dwa kraje bardzo od nas odległe kulturowo i geograficznie – Meksyk oraz Chiny, gdzie, niezależnie od ich zakątka, tradycja jest wszędzie podobna.

This is why this time we decided to show Christmas celebrations
by looking at different regions. Sometimes we’d pick one region,
as in the case of Italy it was Friuli-VEnezia, because it is less known
to Poles. Sometimes, as it can be seen in the case of Canada, we
juxtaposed traditions of several provinces. Just to make it more
interesting. Eventually we decided to compare two culturally and
geographically distant countries - Mexico and China, where, regardless of the region, the tradition is similar everywhere.

Szopka z ekspresją

residents of the Austrian Tirol are known for their flair for craftsmanship. Thus, it should be no wonder that they have a long established tradition of whittling wooden Nativity scenes. However the

Mieszkańcy austriackiego Tyrolu słyną ze smykałki do rzemiosła. Stąd nie należy dziwić się wielowiekowej tradycji stru-

EXPRESSIVE NATIVITY SCENE

F ot . : © r s es t e r - F ot o l ia . co m

Christmas is coming!
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gania szopek z drewna. Przy czym tutejsze sceny narodzenia Chrystusa nie ograniczają się do stajenki. To jakby kadr
albo wręcz kilka kadrów z filmu o Bożym Narodzeniu: każda
z postaci zastygła w dramatycznym geście, z pieczołowitością oddane są detale otoczenia: czasami swojskiego, alpejskiego – coraz częściej jednak bliżej nieokreślonej destynacji
orientalnej. Tyrolczycy uwielbiają również jarmarki świąteczne. W samej stolicy regionu, Innsbrucku, działają aż cztery, a najważniejszy, na Starówce przez całe sześć tygodni!
Charakterystyczny dla Tyrolu jest towarzyszący Mikołajowi
mężczyzna w skórze – Klaubauf. Podczas gdy ten pierwszy
rozdaje słodkości i zabawki grzecznym dzieciom, ten drugi
zabiera ze sobą nieposłuszne.

Tyrolskie ciasto z kandyzowanymi owocami
Tirol cristallised fruit cake
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Tiroler zelten
Tyrolskie ciasto z kandyzowanymi owocami
Składniki: 1 kg mąki żytniej, 1 kg mąki pszennej, 8 dag drożdży, 2 łyżki soli,1 łyżka cukru, 2 łyżki przypraw do chleba (wedle uznania: kminek, czarnuszka, mak), 1,5 litra letniej wody, 1,5 kg suszonych gruszek,
1,5 kg fig, 1 kg rodzynek, 0,5 kg orzechów włoskich, 20 dag kandyzowanej skórki pomarańczowej, 20 dag kandyzowanej skórki cytrynowej,
0,5 litra rumu, 3 łyżki mieszanki przypraw (wedle uznania, np.: cynamon, imbir, kardamon, goździki, gałka muszkatołowa). Przygotowanie: drobno pokrojone suszone owoce oraz skórkę pomarańczową i cytrynową namoczyć w rumie razem z mieszanką przypraw oraz cukrem
– zostawić na noc. Następnego dnia mąkę żytnią i pszenną zalać ciepłą
wodą i zagnieść ciasto. Dodać suszone owoce i odstawić na pół godziny.
Uformować chlebki i ponownie odstawić na godzinę. Tak przygotowane chlebki można polukrować. Piec 90 minut w temperaturze od 180 do
200 stopni (najlepiej nastawić piec na grzanie od góry i od dołu).

Woda święcona na miłość
W położonym najbliżej Polski, bo w północno-wschodnich
Włoszech, regionie Friuli-Wenecja Julijska widoczne są wpływy
dawnych władców tych ziem, Habsburgów, ale i sąsiedniej Słowenii. Stąd tak bogate tradycje, również bożonarodzeniowe. Na
przykład wieczorem 5 grudnia dzieci z rejonu Karnia odwiedza
św. Mikołaj z białą brodą i wąsami, w otoczeniu aniołów, i rozdaje suszone owoce maluszkom oraz tym starszym, które się dobrze sprawowały. Jednak gdy tylko zajdzie słońce, zastępuje go
stado diabłów Krampus, które wylegają na poszukiwanie psotników i łobuzów. Innym zwyczajem jest „Nadalin” – zapalenie po
wigilijnej Mszy św. o Północy, jak Włosi określają swoją Pasterkę,
specjalnie wcześniej wybranej do tego celu w ciągu roku jak najgrubszej kłody drewna. Musi to uczynić najmłodszy członek rodziny, zaś zadaniem najstarszego jest czuwanie, aby ogień nie
wygasł co najmniej do nadejścia Nowego Roku. Gdy jednak płomień uda się podtrzymać do Trzech Króli – przyniesie to szczęście domownikom. Zanika natomiast tradycja, zgodnie z którą,
gdy chłopak po Mszy św. o Północy ofiarował swojej dziewczynie
wodę święconą, było to równoznaczne z oświadczynami.

5 grudnia w Wenecji Julijskej poza Świętym Mikołajem pojawiają się stada diabłów
On December 5 in Friuli-Venezia apart from Santa Claus you can also see hordes of devils

Kanadyjskie Boże Narodzenie / Canadian Christmas

ar to look for the naughty ones. Another habit is “Nadalin” - lighting
after the Christmas Midnight Mass the thickest log of wood specially selected for this purpose in the course of the year It has to
be done by the youngest member of the family, and the oldest one
is supposed to watch over it and keep it burning at least until the
New Year. When, however, the flame is supported until the Twelfth Night, it brings happiness to the house. An interesting tradition
is about to die out according to which when a boy gives a holy water to a girl after the Midnight Mass, it is regarded as a proposal.

PRESNITZ - A CAKE FROM TRIESTE

HOW DO ESKIMOS HAVE FUN?
In some provinces of Canada Eskimos celebrate Sinck Tuck, a winter festival combined with dancing. In Nova Scotia masked mime
artists visit houses, offering sweets and other little presents. They
are accompanied by the noise of shaking bells. When a host recognizes a disguised person, the bells stop, but when he makes a mistake, they sound even louder. In the same province there is a habit to intone Christmas carols in the Christmas Eve morning. In Quebec the most important element of celebrating Christmas are Nativity scenes, whereas Newfoundland homes are decorated with lights, and gardens are spruced up with ice sculptures. A traditional
holiday breakfast includes ham, eggs or pancakes. Dinner is composed with baked Turkey with potatoes and blueberry sauce, and
tarts and puddings for dessert. In many Canadian houses it is a tradition to organise parties with neighbours combined with baking
cakes. At the end chefs exchange their cakes.

Świąteczne ciasto z Triestu / Christmas cake from Trieste

Presnitz – ciasto z Triestu

CANADIAN ROASTED TURKEY

Składniki: na farsz – 80 g rodzynek, 120 g orzechów, 40 g migdałów,
40 g orzeszków piniowych, 20 g owoców kandyzowanych oraz gotowe ciasto francuskie (można kupić w supermarkecie lub zrobić samemu). Przygotowanie: rodzynki namoczyć na pół godziny w filiżance ciepłego rumu, odcedzić. Orzechy i migdały obrać ze skórki. Wszystkie składniki pokroić w drobną kostkę. Gotowe ciasto francuskie rozwałkować jak
najcieniej i rozciągnąć w formę prostokąta, tak jak na makowiec. Napełnić
farszem i zwinąć w rulon, a następnie w ślimaka. Wierzch posmarować roztrzepanym żółtkiem. Piec w nagrzanym do 180oC piekarniku przez 40 minut.

ingredients: Turkey, olive oil or butter, salt. Preparation: thaw turkey
(there are two methods: in the refrigerator, on the assumption that 5 hours for each 5 kilo of turkey is required, or in cold water, in which turkey is
immersed, water is changed every 30 minutes - an hour per each 5 kilo is
required). Cut neck and offal. Thoroughly rub with salt and sprinkle with
pepper. Place in a baking pan breast up, pour olive oil or melted butter on
it. Place in the oven preheated to 160 grades. - for every 0.5 kg of meat 20
minutes is required. Cover with foil, which should be removed half an hour
before the end of roasting, so that the skin turns gold. When turkey is ready, it should be placed on a hot plate and cover again by a foil for another
20-30 minutes. This will allow juices gathered on the surface to penetrate
inside the meat. Serve with blackberries or baked potatoes.

Jak się bawią Eskimosi?

Ingredients for the stuffing: 80 g of raisins, 120 g of nuts, 40 g, 40 g
of pine almonds, 20 g of crystallised fruit and ready-made French dough
(you can buy it in supermarkets or do it yourself). Preparation: soak raisins for half an hour in the cup of warm rum, decant. Peel walnuts and
almonds. Dice all the ingredients. Roll the ready-made French dough
and stretch in flat forming a rectangle, just like for a poppy-seed cake.
Fill it with stuffing and roll, forming a scroll. Coat the top with scrambled egg-yolk. Bake in a heated oven to the temperature of 180 grades for 40 minutes.

F o t . : © m ic ro mo n ke y - Fo t o l ia .c om , © Co mu gn e ro S il va n a - F ot ol i a. c om

Tyrolskie szopki bożonarodzeniowe nie ograniczają się do stajenki
Tirol Nativity scenes are not limited to humble stables
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W niektórych prowincjach Kanady Eskimosi obchodzą hucznie Sinck Tuck, zimowy festiwal połączony z tańcami. W Nowej Szkocji zamaskowani mimowie odwiedzają domy, oferując cukierki i inne drobiazgi. Towarzyszy im hałas potrząsanych dzwonków. Gdy gospodarz rozpozna przebierańca – wtedy dzwonki milkną, ale kiedy się pomyli – wtedy
ich dźwięk staje się donośniejszy. W tej samej prowincji istnieje też zwyczaj intonowania kolęd w poranek wigilijny.
W Quebeku główną rolę w obchodach grają szopki, a w Nowej Funlandii domy dekorowane są lampkami, zaś ogrody
zdobią rzeźby z lodu. Na tradycyjne śniadanie świąteczne na
stół wjeżdżają szynka, jajka lub naleśniki. Na obiad serwowany jest pieczony indyk z ziemniakami i sosem z borówek,
a na deser tarty i pudding. Tradycją wielu kanadyjskich rodzin są imprezy z udziałem sąsiadów połączone z pieczeniem
ciast. Na końcu kucharze wymieniają się swoimi wypiekami.

I WILL BE YOUR SERVANT
Slovacko region on the southern Moravia is a picturesque land
full of white houses with blue shutters, Dutch-style windmills, and
the most well-known sacral centre in the Czech Republic (a monastery in Velehrad). Centuries-old folk traditions are extremely rich here. For example this one, continued on 26 December,
the day of St. Stephen. Boys, aged 17, visit homes in folk costumes, recommending their service, and in return receive food
and drink from farm owners. This custom goes back to the times,
when wealthy land owners and rich peasants had servants, who
would be exchanges at the end of the year, precisely around 26
December. Similarly, girls “look for a job” as well, but on New
Year’s Day. It is worth adding that Czech children receive gifts
from baby Jesus.

Pieczony indyk po kanadyjsku

PERKY - YEAST COOKIES WITH PLUM JAM

Składniki: indyk, oliwa lub masło, sól. Przygotowanie: rozmrozić indyka (istnieją dwie metody: w lodówce, przy założeniu, że trzeba 5 godzin
na każde ½ kg indyka, lub w zimnej wodzie, w której zanurza się całego indyka i będzie się zmieniać wodę co pół godziny – wtedy potrzebna
jest godzina na każde ½ kg). Odciąć szyję i podroby. Dokładnie natrzeć
solą i oprószyć pieprzem. Ułożyć w brytfance piersią do góry, polać oliwą lub rozpuszczonym masłem. Wstawić do piekarnika nagrzanego do

Prepare yeast dough. Then roll into 3x3 cm squares, place a small ball of
plum jam in the middle, fold into half as as a handkerchief (edges can
be “corrugated”, just like pierogas), and at the end put some scrambled
egg on and bake on a baking tray. When they are done, remove from the
oven, dip in milk for a moment, and then remove and roll in poppy seeds
mixed with icing sugar. Put some butter on top and bake again. Food is
served hot - only once a year, on 24 December!
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przy ogniu do rana, aby nie wygasł. I choć teraz rzadko kiedy
ta tradycja jest kultywowana, to zwyczaj czuwania w wigilijną
noc pozostał i jest to jedyna forma świętowania tego dnia, bo
oficjalnie obchodzony jest dopiero 25 grudnia jako dzień narodzin Jezusa. Wtedy wszyscy zbierają się przy choince, często
zdobionej serduszkami z ciasta pomalowanymi na czerwono.
Choć ta tradycja pochodzi z Sestine koło Zagrzebia, dziś rozpowszechniła się na cały kraj. Podobnie jak rodem z Dalmacji jest
potrawa serwowana w wigilię, czyli dorsz na biało.

160oC – na każde 0,5 kg mięsa trzeba 20 minut pieczenia. Przykryć folią, którą należy zdjąć na pół godziny przed końcem pieczenia, tak aby
skórka się zarumieniła. Gdy indyk jest gotowy, należy wyłożyć go na ciepły talerz i ponownie przykryć folią na 20-30 minut. To pozwoli sokom
zgromadzonym na powierzchni przeniknąć do wnętrza indyka. Podawać
z borówkami i pieczonymi lub gotowanymi ziemniakami.

Będę Wam służyć

Pěrky – drożdżowe ciasteczka z powidłami
Przygotować ciasto drożdżowe. Następnie rozwałkować, pokroić na
kwadraty 3x3 cm, na środku umieścić niewielką kulkę powideł, złożyć
na pół jak chusteczkę (brzegi można „pokarbować”, tak jak robi się to
z pierogami), a na koniec posmarować z wierzchu roztrzepanym jajkiem
i upiec na blasze. Gdy są gotowe – wyjąć z pieca, zanurzyć na chwilę
w mleku, po czym wyjąć i obtoczyć w maku zmieszanym z cukrem pudrem. Na wierzch położyć mały kawałek masła i ponownie zapiec. Potrawa serwowana jest na ciepło – tylko raz w roku – 24 grudnia!

Dorsz na Wigilię
Sretan Bozic – tak życzą sobie Chorwaci wesołych świąt.
To ma być przede wszystkim czas religijnego skupienia i refleksji. Dlatego główne podarki rozdaje się już 6 grudnia.
Dzieciom prezenty przynoszą święci. W północnowschodniej
i południowej części kraju „odpowiedzialna” za podarki jest
św. Łucja, a w północnej i środkowej – św. Mikołaj. Na prezenty czeka para uprzednio wypolerowanych butów, ustawionych na oknie w nocy z 5 na 6 grudnia. Z kolei prezenty bożonarodzeniowe przynosi Dzieciątko Jezus. W czasach
komunistycznych, co prawda dzieci obdarowywał oficjalnie
Dziadek Mróz (tak jak w ZSRR), ale sporo chorwackich rodzin
pielęgnowało katolicką tradycję. Chorwackie domy są bogato
strojone gałęziami ostrokrzewu, dębu, klonu albo jodły w wigilię Bożego Narodzenia, zwanego tutaj Badnjak, czyli pień
drzewa. Zgodnie z tradycją, 24 grudnia to właśnie badnjak
należało przynieść do domu z lasu, włożyć do ogniska lub
paleniska, podlać winem, dorzucić gałązek oliwnych i czuwać

Bakalar na bielo – dorsz na biało
Tradycyjne czeskie świąteczne ciasta drożdżowe
Traditional Chech Christmas yeast cake
F o t . : © P a w e l S t r y k o w s k i - Fo t o l i a. co m

Region Slovácko na południowych Morawach to malownicza kraina pełna białych domków z niebieskimi okiennicami,
wiatraków w stylu holenderskim, gdzie znajduje się najbardziej znany ośrodek sakralny w Czechach (klasztor w Velehradzie), a wielowiekowe ludowe tradycje są wyjątkowo bogate. Jak ta praktykowana 26 grudnia, w dzień św. Szczepana.
Chłopcy, którzy ukończyli 17 lat, chodzą po domach w strojach ludowych, polecając się na służbę, a w zamian otrzymują
od gospodarzy poczęstunek. Zwyczaj ten sięga czasów, kiedy bogaci właściciele ziemscy i majętni chłopi posiadali służbę, która zmieniała się właśnie pod koniec roku, w okolicach
26 grudnia. Analogicznie „za robotą” chodzą dziewczęta, ale
dopiero w Nowy Rok. Warto też dodać, że wszystkim czeskim
dzieciom prezenty przynosi Jezusek.

COD ON CHRISTMAS EVE
Sretan Bozic - this is a Croatian way to say marry Christmas. The season is meant to be primarily a time of religious focus and reflection.
This is why gifts are given on December 6. Gifts are brought to children by saints. In the north-eastern and southern parts of the country it is St. Lucia who is responsible for it. Santa Claus does the job
in the north and the middle of the country. Gifts are put in a pair of
previously polished shoes left in the window on the night between 5
and 6 of December. Christmas presents are brought by Baby Jesus.
In the communist era children were officially given gifts by Grandfather Frost (as in the USSR), but many Croatian families cherished
the catholic tradition. Croatian homes are richly decorated with branches of holly, oak, maple or fir and on Christmas Eve, which is called
Badnjak here (meaning a tree trunk). In accordance with the tradition it was on 24 December that badnjak should be brought into the
house from the forest, insert to the fire of the fireplace, pour some
wine on it, throw some olive twigs and watch by the fire till the morning, so that it would not go out. And though now this habit is very rarely followed, the habit of staying vigilant on the Christmas Eve remains popular as the only way of celebrating this day, since the official
holiday is on December 25, celebrated as the day of Jesus birth. It is
then when everyone is gathering around a Christmas tree, often decorated with dough hearts painted red. Although this tradition comes
from the city of Sestine, near Zagreb, today it has become widespread throughout the country. Just as it is the case with a speciality originally from Dalmacia served on Christmas Eve, which is cod in white.

Składniki: 4 filety z dorsza, ½ szklanki oliwy z oliwek, ½ szklanki śmietany, ½ szklanki mleka, 1 szklanka wytrawnego białego wina stołowego, sok wyciśnięty z cytryny, sól i biały pieprz. Przygotowanie: filety
obrać ze skóry i namoczyć w mleku (najlepiej na noc, aby straciły zapach
„szuwaru”). Następnie wyjąć, opłukać wodą, posolić i popieprzyć. Oliwę zmiksować w blenderze ze śmietaną i białym winem. Powoli zagotować, mieszając, aby się nie zwarzyła, i dodać sok z cytryny. Ryby włożyć do żaroodpornego naczynia, zalać przygotowanym sosem. Zapiekać
przez kwadrans w piekarniku nagrzanym do 120oC.

Dziewięć miesięcy ciąży Maryi
Oprócz Presépio, czyli szopki, która jest wszechobecna – w domach, na ulicach, w sklepach i hotelach, portugalska wyspa

Chorwacki dorsz na biało / Croatian cod in white

Odkryj bogactwo smaków!
Zapraszamy na podróże kulinarne
oraz wyjazdy winiarskie
po Chorwacji i państwach regionu
szczegóły na www.ilijada.eu

BAKALAR NA BIELO - COD IN WHITE
Ingredients: 4 fillets of cod, V cups of olive oil, cream, V glasses of
cream, V glasses of milk, 1 glass of dry white or table wine, juice squeezed from lemons, salt and white pepper. Preparation: skin the fillets
and soak in milk (preferably at night, to lose the smell of mud). Then remove, rinse with water, add salt and pepper. Blend olive oil with cream and white wine in the blender. Boil slowly, stirring occasionally, so
it is not blighted and add lemon juice. Put fish into a heat-resistant container, pour in the prepared sauce. Bake for 15 minutes in the oven heated to 120 grades.
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Biuro Podróży ILIJADA, 21000 Split, Kralja Zvonimira 14/IV, tel: +385 21 656 006, e-mail: info@ilijada.eu
obsługa Gości w języku polskim
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podróże z kulturą

Europejskie zwyczaje świąteczne docierają też do Chin
European Christmas customs reach China

Madera ma kilka innych, ciekawych obyczajów świątecznych.
Należy do nich Lapinha, czyli rodzaj ekspozycji z dzieciątkiem
Jezus. Wokół figurki umieszczane są owoce tropikalne, a poniżej małe pojemniczki z kiełkującą pszenicą. Zazwyczaj pszenica wysiewana jest w pierwszych ośmiu dniach grudnia, ale
jeśli ktoś zasadził ją później, a rośnie równie szybko, wróży
to dobre zbiory w nadchodzącym roku. Wiele Lapinha ozdabianych jest dodatkowo zabawkami, miniaturowymi zabudowaniami, plastikowymi zwierzątkami, gałązkami i kamykami.
Niektóre to prawdziwe dzieła sztuki, odtwarzające krajobrazy Madery: góry, strumienie i ocean. Niejednokrotnie Lapinha dekorowane są najpopularniejszymi na wyspie kwiatami,
uprawianymi tutaj orchideami oraz strelicjami. Innym obyczajem mieszkańców Madery jest uczestniczenie w Mszy św. na
dziewięć dni przed wigilią Bożego Narodzenia, podczas której proszą o błogosławieństwo i zdrowie dla Maryi podczas
dziewięciu miesięcy jej ciąży.

Bacalhau – gotowany dorsz

papierowymi łańcuchami i lampionami oraz kwiatami z bibuły. Coraz powszechniejszym obyczajem bożonarodzeniowym jest natomiast obdarowywanie się nawzajem jabłkami. Te owinięte w kolorowy papier sprzedawane są w sklepach w dużych miastach, które na okres świąt mają stosowne, „europejskie” dekoracje – choć Boże Narodzenie nie jest
świętem publicznym w tym kraju. Kościół rzymskokatolicki
ma pozwolenie władz chińskich do swobodnej jurysdykcji
tylko w Makau i Hongkongu, choć od czasów Benedykta XVI
stosunki z Watykanem uległy radykalnemu ociepleniu. Dzieci, podobnie jak na naszym kontynencie, wywieszają skarpety, oczekując, co przyniesie im Dun Chen Lao Ren, czyli
św. Mikołaj. Coraz popularniejsze staje się też uczęszczanie
na Pasterkę. Największym powodzeniem zaś cieszy się amerykańska kolęda „Jingle Bells”! Warto wspomnieć na koniec
o taoistycznym festiwalu Ta Chiu w Hongkongu, który odbywa się 27 grudnia. W jego finale kapłan odczytuje imiona wszystkich, którzy zmarli w mijającym roku, a następnie przypina listę do papierowego konia i podpala go.
To wyraz nadziei, że dusze zmarłych dotrą wraz z dymem do nieba. Ponieważ trudno znaleźć jakiś konkretny przepis akurat na oryginalną chińską potrawę świąteczną, życzymy wszystkim po prostu: Sheng Dan Kuai
Le lub, jak kto woli po mandaryńsku
, czyli
Wesołych Świąt.

Presépio, czyli szopki, ustawiane są w portugalskich domach, sklepach i na ulicach
Presépio, that is Nativity scenes, are exhibited in Portugal homes, shops and on the streets

Nine months of pregnancy of Mary
Apart from Presépio - a traditional Nativity scene, which is
everywhere - at homes, on the streets, in the shops and hotels, Portuguese island of Madera has several other interesting Christmas customs. One of them Lapinha, a type of
exposition with baby Jesus. Around the figure of baby Jesus
there are tropical fruits, and below there is budding wheat.
Usually wheat is sowed in the first eight days of December,
but if you do it later, and it is growing quickly, this is a sign
of a good harvest in the coming year. Many Lapinhas are decorated with toys, miniature buildings, plastic animals, twigs
and stones. Some of them are true works of art, reproducing
landscapes of Madeira: mountains, streams and ocean. Often
Lapinhas are decorated with the most popular flowers on the
island; orchids and strelitzia. Another custom of Madeira is
to participate in mass nine days before Christmas Eve, during
which people pray for blessing and health for Mary during the
nine months of her pregnancy.

Bacalhau - cooked cod

Składniki: 8 kawałków bacalhau (dorsza solonego i suszonego), 8 jajek
na twardo, główka kapusty, 14 ziemniaków, chleb kukurydziany, 4 ząbki
czosnku, oliwa z oliwek, sól i pieprz. Przygotowanie: namoczyć bacalhau
w wodzie przez 24 godziny, zmieniając co jakiś czas wodę. W ten sposób
dorsz zmięknie i wytraci sól. Bacalhau włożyć do wrzącej wody i gotować przez ok. 15 minut. W innym naczyniu ugotować uprzednio poszatkowaną kapustę, osobno zaś ziemniaki w mundurkach i jajka. Przygotować sos: obrany i pokrojony w plasterki czosnek zeszklić na gorącej oliwie, a następnie doprawić solą i pieprzem. Serwować bacalhau i obrane
ze skorupki jajka na jednym półmisku wraz z kapustą i ziemniakami. Sos
podawać osobno w sosjerce.

Ingredients: eight pieces of bacalhau (salted and dried cod), eight hard-boiled eggs, head of cabbage, 14 potatoes, corn bread, four cloves of
garlic, olive oil, salt and pepper. Preparation: soak bacalhau in water for
24 hours, changing the water from time to time. This way the fish shall
become soft and less salty. Insert Bacalhau into boiling water and boil
for 15 minutes. In another pot cook previously shredded cabbage. In yet
another pot cook unpeeled potatoes and eggs. Prepare sauce: fry peeled and sliced garlic on hot olive oil, add salt and pepper. Serve bacalhau and peeled eggs in one bowl with cabbage and potatoes. Serve the
sauce separately in a sauce boat.

Chińczycy dają jabłka

THE CHINESE PRESENT APPLES

Zaledwie 1% tego liczącego 1,351 mld ludności azjatyckiego kraju jest katolicki. Tylko nieliczni z wierzących Chińczyków świętują w cieniu plastikowego drzewka przybranego

Only 1% out of 1.351 billion citizens of this Asian country
is catholic. Only a few Chinese believers celebrate Christmas in the shade of a plastic tree decorated with paper cha-

F o t . : © P aw el S t r y k ow s k i - F o t o l ia . co m, © Sil va n o R eba i - F ot ol i a. c om

48

ins and lanterns and tissue paper flowers. Giving apples
to one another is becoming an increasingly popular Christmas habit. They are wrapped in coloured paper sold in
shops in the major cities, which are appropriately decorated in the “European” style - although Christmas is not a public holiday in this country. The Roman-catholic Church is
given jurisdiction from the Chinese authorities only in Macao and Hong Kong, although since the times of Pope Benedict XVI the relations with the Vatican improved immensely. Children, like in Europe, exhibit socks and wait for Dun
Chen Lao Ren, that is Santa Claus. Attending the Midnight
Mass is becoming increasingly popular. The American carol “Jingle bells” is hugely popular. Taoistic festival Ta Chiu
in Hong Kong, that takes place on December 27, is worth
mentioning. At the end of it names of all deceased in the
last year are read aloud and then the list is fastened to a paper horse and put on fire. This is how Taoists manifest their hope that souls of the
deceased shall reach heaven together with smoke. Since it is difficult
to find a specific recipe for an original Chinese Christmas dish, we would like to wish you: Sheng Dan Kuai
Le or
– Marry Christmas
in Mandarin.
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Tajemniczy i piękny zamek

w Krasiczynie
Mysterious and beautiful Castle in Krasiczyn

Urzekający kunsztem architektury i pięknem
krajobrazu Krasiczyn – to jedno z niezwykłych
miejsc na mapie świata.
Zamek w Krasiczynie z przełomu XVI i XVII wieku jest jednym
z cenniejszych zabytków architektury renesansowo-manierystycznej
w Polsce. Przez wiele stuleci klucz do krasiczyńskiej rezydencji
był w posiadaniu zacnych, rodów magnackich, tj.: Krasickich,
Modrzewskich, Wojakowskich, Tarłów, Mniszchów-Potockich,
Pinińskich, a od 1835 roku – Sapiehów. Od 1996 roku właścicielem
zamku w Krasiczynie jest Agencja Rozwoju Przemysłu SA w Warszawie.
Charakterystyczne dla zamku cztery narożne baszty – Boska,
Papieska, Królewska oraz Szlachecka – odzwierciedlają aprobowaną
przez fundatorów hierarchię świata i są dominującymi akcentami
w bryle zamkowej.
W pierwszej połowie XVII w. w Baszcie Boskiej założono kaplicę
zamkową pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.
Na przestrzeni wieków zamek w Krasiczynie był świadkiem
barwnych orszaków królewskich, towarzyszących Zygmuntowi III
Wazie, a także Władysławowi IV, Janowi Kazimierzowi II i Augustowi II.
Wizerunki tych władców wraz z innymi królami Polski przedstawiono
na dziedzińcu zamkowym za pomocą techniki sgraffitowej.
Zabytkowy park jest ozdobą krasiczyńskiego zamku. Znakomicie
wkomponowany w naturalny krajobraz stary drzewostan wraz
z nowymi nasadzeniami prezentuje się okazale o każdej porze roku.
Malowniczy krajobraz oraz niepowtarzalna sceneria renesansowomanierystycznego zamku, otoczonego 14,5-hektarowym parkiem,
stwarzają dobre warunki do wypoczynku.
Zamek w Krasiczynie to wyjątkowe połączenie pięknej architektury
z funkcjonalnym zapleczem hotelarsko-konferencyjnym.
Stało się już tradycją, że w sobotnie popołudnia do zamku
w Krasiczynie przybywają barwne orszaki weselne. Baśniowa sceneria
renesansowego zamku przyciąga młode pary, które wybierają zamek
w Krasiczynie na miejsce przyjęcia weselnego lub sesji zdjęciowej.
W odrestaurowanej i konsekrowanej Kaplicy Zamkowej mogą
przypieczętować swój związek i powiedzieć sobie sakramentalne tak.
Historia krasiczyńskiego zamku okryta jest woalem tajemnicy. Warto
wybrać się na nocne zwiedzanie zamku z kamerdynerem. Gdy zapada
zmrok, na dziedzińcu zamku przy ognisku, odbywa się spotkanie
z kamerdynerem, który barwnie opowiadając historię krasiczyńskiego
zamku, przenosi gości w odległe czasy. Podczas nocnego spotkania nie
brakuje wrażeń. Na koniec spośród obłoków wyłania się duch Białej
Damy.
Zapraszamy na rodzinne Święta Bożego Narodzenia oraz Wielki Bal
Sylwestrowy 2013/2014.
Zespół Zamkowo-Parkowy w Krasiczynie
Agencja Rozwoju Przemysłu SA w Warszawie
Oddział w Krasiczynie, 37-741 Krasiczyn 179
tel./faks: (+48) 16 671 83 21 wew. 55.
www.krasiczyn.com.pl, hotel@krasiczyn.arp.com.pl

51

52

miejsce

The enchanting with artistry of architecture
and beauty of the landscape Krasiczyn is one
of unique places in the world map.
The enchanting with artistry of architecture and beauty of the landscape Krasiczyn is one of unique places in the world map.
The Krasiczyn Castle of the turn of 16th and 17th centuries is one of
the most valuable monuments of Renaissance and Mannerist architecture
in Poland. For many centuries, the key to the Krasiczyn residence was in
possession of noble aristocratic families, i.e.: Krasicki, Modrzewski, Wojakowski, Tarło, Mniszech - Potocki, Piniński, and since 1835 - Sapieha.
Since 1996, the owner of the Krasiczyn Castle has been Industrial Development Agency SA in Warsaw. Characteristic of the castle four corner towers - Divine (Boska), Papal (Papieska), Royal (Krolewska), and Noble
(Szlachecka) - reflect the hierarchy of the world approved by the founders
and are dominant accents in the body of the castle.
In the first half of the 17th century in the Divine Tower established was
a castle chapel dedicated to the Assumption of the Blessed Virgin Mary.
Over the centuries, the castle in Krasiczyn witnessed colourful royal retinues, accompanying Sigismund III Vasa, Władysław IV, John II Casimir
and Augustus II. Images of these rulers, along with other Polish kings, are
shown in the courtyard with the sgraffito technique.
Picturesque landscape and unique scenery of the Renaissance castle,
surrounded by 14.5-hectare park, create unique conditions for rest.
The historic park is a real gem of the Krasiczyn Castle. Stand of old trees
and new plantings, perfectly integrated into the natural landscape, looks
impressive at any time of the year.
The Krasiczyn Castle is a unique combination of beautiful architecture and functional hotel and conference facilities. It has become a tradition
that colourful wedding processions come to the castle in Krasiczyn on Saturday afternoons. Fairytale scenery of the Renaissance castle attracts
young couples who choose the castle in Krasiczyn for the place of wedding receptions or photo sessions. In the renovated chapel of the castle,
they can seal their relationship and say the sacramental yes.
The history of the Krasiczyn Castle is covered with a veil of mystery. It is
worth to take a night tour in the castle with the butler. When the night falls,
in the courtyard there is a meeting by the bonfire, during which the butler,
vividly telling the story of the Krasiczyn Castle, takes the guests to distant
times. During the night meeting there is plenty of excitement. At the end,
from the fog emerges the ghost of the White Lady.
We invite you to family Christmas and Great New Year’s Eve
2013/2014.
Castle and Park Complex in Krasiczyn
Industrial Development Agency SA in Warsaw
Branch in Krasiczyn, 37-741 Krasiczyn 179
Tel./Fax: (+48) 16 671 83 21 extension 55.
www.krasiczyn.com.pl,
hotel@krasiczyn.arp.com.pl
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Romans
z

Anna Kłossowska

Lukką
A romance with Lucca

Średniowieczne mury, jakby zbudowane przez Cyklopów,
Czarny Chrystus, plac na miejscu antycznego amfiteatru
i historia miłosna jak z Harlequina.
To toskańskie miasto koniecznie trzeba poznać.

Medieval walls, as if built by the Cyclops, Black Christ,
a square on the spot of an ancient amphitheatre and a love
story which resembles a tacky soap opera. Visiting this
Tuscan city is a must.
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Ponad cztery km długości, 12 m wysokości i 30 m szerokości – imponujący rozmiarami pierścień murów otaczających Lukkę powstał w XV w. Poddany próbie wytrzymałości w 1812 r., kiedy rzeka Serchio wystąpiła z brzegów, dał
odpór powodzi i przetrwał do naszych czasów nienaruszony, co stanowi ewenement w skali Europy. Tym większy, że
mamy do czynienia z wersją poszerzoną – pierwsze mury
otoczyły bowiem Lukkę już dwa wieki p.n.e. Dziś stanowią
ulubione miejsce amatorów joggingu i rowerzystów. Jednak
to dopiero przedsmak przyjemności, jakie czekają na turystę
o niebanalnym podniebieniu za sześcioma bramami wjazdowymi do miasta.

More than four kilometres long, 12 metres high and 30 metres wide - these are the figures describing impressive ring
walls constructed in 15th century which surround Lucca.
The walls went through a serious test in 1812. When river
Serchio overflew, the fortification stopped the flood and the
city remained intact, which is unique on a European scale. The scale is even bigger, since we are dealing with an
extended version here - the first walls surrounded Lucca already two centuries BC. Today they are a favourite place
for jogging and biking. However, this is only a teaser of pleasure that awaits demanding tourists behind the six gates
to the city.

Ilaria jak Tadż Mahal >> Pierwsza z nich to Piazza dell’Anfiteatro, elipsoidalny plac zbudowany na ruinach
starożytnego cyrku. Tam, gdzie kiedyś toczyli walkę gladiatorzy, dziś stoją stragany lokalnego mercatino, bazarku, oferującego „mydło i powidło”, a kolorowe kamieniczki tworzą
idealne tło do zdjęć. Kolejne niespodzianki kryją wnętrza romańskiej katedry – Cattedrale di San Martino o nieukończonej fasadzie z białego i zielonego (!) marmuru. Mierzący prawie 3 m krucyfiks słynie potwierdzonymi przez Kościół cudami. Zgodnie z legendą, figurę Chrystusa z cedru libańskiego

Ilaria as Taj Mahal >> The first one of these is
Piazza dell’Anfiteatro, an ellipsoidal square constructed on
the ruins of an ancient circus. In the past this was the spot
where gladiators used to fight. Today it is a location of a local mercatino - market stalls offering numerous bric-a-brack
with colourful houses forming a perfect backdrop for photos. Even more surprises can be found inside a Romanesque cathedral - Cattedrale di San Martino - with a partly
completed facade made of white and green (sic!) marble.
Almost three metre high cross is famous for miracles con-

wyrzeźbił w Palestynie Nikodem, jego uczeń, a potem jeden
z pierwszych strażników Świętego Graala. Ciemna twarz Jezusa, ozdobiona brodą i sumiastymi, podkręconymi w górę
wąsami, z wyłupiastymi, półotwartymi oczyma ma wyraźne rysy arabskie. Nieopodal z kolei śpi wiecznym snem wyrzeźbiona w karraryjskim, śnieżnobiałym marmurze 26-letnia Ilaria del Carretto. Ukochana żona pana na Lukce, Paola
Guinigiego, który – jak głosi tutejsza legenda – stracił głowę dla pięknej kobiety już od pierwszego wejrzenia, zmarła przy porodzie wyczekiwanego syna. Zbolały wdowiec zamówił dla niej wystawny grobowiec u jednego z największych mistrzów odrodzenia – Jacopo della Quercia, a ten
ozdobił go po raz pierwszy w historii sztuki motywem putti, aniołków, tak potem popularnym w renesansie. To prawdziwe arcydzieło sztuki funeralnej, podobnie jak znajdujący
się w dalekich Indiach Tadż Mahal, który przecież Szahdżahan z dynastii Wielkich Mogołów również wzniósł dla zmarłej przy porodzie małżonki. Kto zaś trafi do Lukki późniejszą jesienią, ma szansę spotkać na ulicy niezwykłe postacie z krwi i kości: Thora z komiksów Marvela, druida C-3PO
z „Gwiezdnych wojen” czy Lupina III z ekranizacji mangi Kazuhiko Katou! Taką okazję oferuje odbywający się tutaj co
roku festiwal „Lucca Comics&Games”.

firmed by the Church. The legend has it that the sculpture
of Christ was made of Lebanon cedar by one of His disciples, Nicodemus, who later became one of the first keepers
of the Holy Grail. Jesus’ dark face, with a beard and walrus
moustache and bulging eyes clearly has Arabic facial features. Close to the cross there is a tomb of 26-year-old Ilaria
del Carrettto made of snow-white Carrara marble. She was
the beloved wife of the lord of Lucca, Paolo Guini, who, according to the legend, fell in love with her at first sight. Sadly the beauty died while giving birth to their awaited son.
The sorrowful widower ordered the splendid tomb from one
of the greatest masters of the Renaissance, Jacoppo della
Quercia, who for the first time in the history of art used putti motif (little angels) on it, which later on became so popular in the period. This is a real masterpiece of the funeral
art. Similarly to Taj Mahal, that was built by Mughal emperor Shah Jahan in memory of his wife who died while giving
birth, too. If you visit Lucca in late autumn, you have a chance to meet unusual characters flash and blood while strolling down the street: Thor from Marvel’s Comics, C-3 from
the „Star Wars” or Lupin III from Kazuhiko Katou’s manga!
The occasion is offered by the „Lucca Comics&Games”festival.
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Paweł Wroński

Abu Simbel
boski promień światła

W świątyniach w Abu Simbel
ogniskują się wiedza
i kunszt Starożytnego
Egiptu. Powstały w połowie
XIII wieku p.n.e., a w latach
60. XX w. zostały
przeniesione na obecne
miejsce.

Abu Simbel - a divine ray of light

The Abu Simbel temples
combines knowledge and
craftsmanship of the Ancient
Egypt. They were built in the
13th B.C., and in the sixties
of the 20th century they
were relocated to their current location.

F o t . : © R af a el B en - Ar i - F o t ol i a. co m
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bed by the desert. In 1813 they were rediscovered by a Swiss traveller John Lewis Burkhardt. Excavated and closely examined they enchanted the world once again.

Directed by professor Michałowski >> One hun-

Wchodzących do głównej świątyni poświęconej bogom Słońca – Amonowi i Horachte, oraz bogu sztuki i rzemiosła, a zarazem Panu Ciemności – Ptahowi, witają cztery posągi o wysokości 20 m każdy. Przedstawiają fundatora świątyni, Ramzesa II, zwanego Wielkim. Jego rządy trwające 66 lat i 2 miesiące przyniosły krajowi dobrobyt. Po bitwie pod Kadesz zawarł pierwszy znany w historii świata traktat pokojowy, który
zapewnił Egiptowi wieloletni pokój. Mierząc 180 cm wzrostu,
przerastał przeciętnych rodaków o dwie głowy.

Those entering the main temple dedicated to the gods of Sun, Amon
and Horachte, and the god of art and crafts and the lord of darkness
at the same time - Ptah, are welcomed by four statues of 20 m each.
They depict the founder of the temple, Ramesses II, called the Great.
His reigns of 66 years and 2 months brought prosperity to the land.
After the battle at Cadesh he signed the first known in the history
of the world peace treaty, which secured lasting peace to Egypt. He
was 180 cm tall, which means that he was two heads taller than his
average compatriots.

Na rozkaz Ramzesa >> Fenomenem, który rozsławił

By order of Ramesses >> A phenomenon that made the
Great Temple famous, is a beam of the rising sun that illuminates the
statues of Ramesses and Amon-Ra inside the building twice a year.
It then moves to light the face of Horachte. Only the image of Ptah
remains in the shade. A sunny performance commemorates the date
of birth and coronation of Ramesses II, proving deep understanding
of natural phenomena of the ancient Agyptians and mastery of architects who were able to use this knowledge. The second, smaller temple, is dedicated to Nefertari, a beloved wife of Ramesses II,
and Hathor, the goddess of love and beauty. The façade is decorated with six statues. Two of them portray the queen, and four Ramesses II. However, the fact that statues of Nefertari are as high as
the ones of her husband proves her unique position both in the country and in the heart of the Pharaoh. The Temples in Abu Simbel
were built, along with four other ones in Egypt, at the southern gateways to Egypt, near the boarder with the conquered Nubia. However, after the death of Ramesses the both structures were absor-

Wielką Świątynię, jest promień wschodzącego słońca, który
dwa razy w roku oświetla figury Amona-Ra i Ramzesa we
wnętrzu świątyni. Potem przesuwając się, opromienia twarz
Horachte. W cieniu pozostaje jedynie wizerunek Ptaha. Słoneczny spektakl upamiętnia daty narodzin i koronacji Ramzesa II, świadcząc o głębokiej wiedzy o zjawiskach natury, jaką
dysponowali starożytni, i o kunszcie architektów, którzy potrafili ją wykorzystać. Drugą, mniejszą ze świątyń, poświęcono Nefertari, ukochanej żonie Ramzesa II, oraz bogini miłości
i piękna Hathor. Fasadę zdobi sześć posągów. Dwa przedstawiają królową, a cztery Ramzesa II. Jednak fakt, że posągi Nefertari są równe wysokością mężowskim, świadczy o wyjątkowej pozycji, jaką zajmowała ona w kraju i w sercu faraona.
Świątynie w Abu Simbel wzniesiono wraz z czterema innymi
u południowych bram Egiptu, przy granicy z podbitą właśnie
Nubią. Jednak po śmierci Ramzesa piaski pustyni pochłonęły

obie budowle. W 1813 r. natknął się na nie szwajcarski podróżnik John Lewis Burkhardt. Odkopane i wnikliwie zbadane
zachwyciły świat po raz wtóry.

Pod kierunkiem prof. Michałowskiego >>
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Sto pięćdziesiąt lat później nie przyroda, ale polityka zagroziła
ich istnieniu. Egiptem rządził wówczas prokomunistyczny prezydent Naser. Z jego inicjatywy podjęto się wielkiego dzieła
uregulowania Nilu. „Zatapiamy przeszłość dla przyszłości” –
mówiono wówczas w Egipcie, wierząc, że powstające jezioro
Nasera zapewni nawodnienie pól i dostawy energii elektrycznej, a w konsekwencji – dobrobyt. Świątyniom Ramzesa II
groziło zalanie wodą. Społeczność międzynarodowa zaprotestowała, zgromadzono środki i powołano międzynarodową komisję, by nadzorować akcję ratowania zabytku. Nadzór
nad przedsięwzięciem powierzono prof. Kazimierzowi Michałowskiemu. Świątynie pocięto na 2 tys. kamiennych bloków o
wadze 20 ton każdy i złożono niczym klocki Lego 200 m dalej i 65 m wyżej w stosunku do pierwotnego położenia. Cała
operacja trwała 4 lata, od 1964 do 1968 r. Najwięcej problemów sprawiło uzyskanie w nowym miejscu niepowtarzalnego efektu z promieniem słońca. Ale i to się udało... Prawie.
Słoneczne światło wpada do Wielkiej Świątyni tak, jak życzył
sobie tego faraon. Dwa razy do roku, o tej samej godzinie
co przed tysiącami lat. Tyle że za o jeden dzień później niż w
przeszłości – 22 lutego i 22 października.

dred and fifty years later it was not nature but politics that threatened their existence. Egypt was then ruled by the pro-communist president Nasser. It was him who came up with the idea to regulate
Nile. „We flood the past for the future” - was a common phrase in
Egypt then, and it was believed that the emerging lake Nasser will
provide irrigation and electricity supply and, as a consequence, prosperity. The temples of Ramesses II were threatened by flooding. The
international community objected, money was collected and an international commission was set up to supervise the rescue measures. The person in charge of the whole enterprise was professor Kazimierz Michałowski. The temples were cut into 2 thousand stone
blocks weighing 20 tonnes each and put together again like Lego
blocks 200 metres away and 65 metres higher in relation to the original position. The entire operation lasted 4 years, from 1964 to
1968. One of the biggest problems was to achieve the unique sunlight effect in the new location. But they did it ... Well, almost. Sunlight falls into the great temple the way it was meant by the Pharao.
Twice a year, at the same time as it did thousands years ago. The
only difference is that it happens two days later than in the past - on
22 February and 22 October.
Pełna hoteli wioska Abu Simbel leży 280 km na południe od Asuanu i zaledwie 40 km na północ od granicy z Sudanem. W okolicy
panuje łagodny klimat. Od listopada do lutego temperatury sięgają
zaledwie 10-25oC, od czerwca do sierpnia jest najcieplej i sucho, ale
nie nadmiernie gorąco. W ciągu całego roku temperatury dochodzą
najwyżej do 30-35oC. Dwa razy dziennie kursują do Abu Simbel
autobusy z Asuanu. Podróż zajmuje około 3 godzin. Linie lotnicze
„Egyptair” oferują codzienne loty na trasie Asuan – Abu Simbel.
Przelot zajmuje 45 minut. Można też dopłynąć do Abu Simbel statkiem po Nilu z Asuanu. Po jeziorze Nasera pływa 6 komfortowych
statków wycieczkowych, a wieczorami przy świątyniach Abu Simbel
urządzane jest show z fajerwerkami.
A village Abu Simbel is full of hotels. It is located 280 km south of
Aswan and just 40 km to the north of the border with Sudan. The
area enjoys a mild climate. From November to February temperatures reach only 10-25 Celsius,the period from June to August is the
hottest and dry, but it is not excessively hot. Throughout a year maximum temperature falls between 35 and 30 degrees Celsius. There
are buses departing to Abu Simbel from Aswan twice a day. The trip
takes about 3 hours. “Egyptair” airlines offer daily flights from Asuan
to Abu Simbel. A flight takes 45 minutes. You can also reach Abu
Simbel by boat from Aswan. There are 6 comfortable cruise ships
operating on Nasser lake, and in the evenings sound-et-light shows
are offered at the Temple.
www.egyptravel.net
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W ojczyźnie
oleju arganowego

Monika Galicka

In the homeland of argan oil

Maroko to nie tylko turystyczny
Agadir czy wielkomiejski
Marrakesz. To kraj, przez
który przez wieki przewijali
się Fenicjanie, Rzymianie,
Arabowie, a także Hiszpanie,
Portugalczycy czy Francuzi.
A na marokańskich bezdrożach
wciąż można spotkać
błękitnookich nomadów.

Morocco is more than touristoriented Agadir or metropolitan
Marrakech. In this country over
the centuries people of different
nations came and went:
Phoenicians, Romans, Arabs,
and Spaniards, Portuguese
or Frenchmen. And on the
Moroccan roadless tracts you
can still meet blue-eyed nomads.
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From Manuel I to Mohammed III >> Proudly
emerging from the ocean massive fortifications of the Mogador port conclusively remind of its colonial Portuguese
past. Today’s Essaouira still delights. The city is the result of
architectural experimentation of charismatic and open to foreign trade and relations with Europe Sultan Mohammed III,
who after the closure of the port of Agadir focused on development of Essaouira.
Dutch cannons and Moroccan souks >>
Salmon bastions along which set in a row are Dutch cannons, made in the Hague upon order of the Sultan, today
is one of the most picturesque places for afternoon walks.
The historic part of the city together with port, and charming Medina tempt with numerous stalls, cafés and stands
with freshly squeezed orange juice. Here is also a lot of monuments and the walls of the old Portuguese church or Jewish synagogue remind of the city’s cosmopolitan past. Essaouira is a great alternative to tourist Agadir and the big-city Marrakesh: located along the seaside promenade boutique hotels, beautiful sandy beach and closeness of the mountains offer almost unlimited opportunities for active recreation.

Green groves on the desert sand >> Aroma-

Od Manuela I do Mohammeda III >> Dumnie
wyłaniające się znad oceanu masywne fortyfikacje portu Mogador niezbicie przypominają o jego kolonialnej, portugalskiej przeszłości. Dzisiejsza Essouira nadal zachwyca. Miasto
jest wynikiem architektonicznych eksperymentów charyzmatycznego i otwartego na handel zagraniczny oraz kontakty
z Europą sułtana Mohammeda III, który po zamknięciu portu
w Agadirze skoncentrował się na rozbudowie Essouiry.

Holenderskie działa i marokańskie suki >>
Łososiowe bastiony, wzdłuż których ustawiono w rzędzie holenderskie działa, wykonane w Hadze na zamówienie sułtana, są dziś jednym z najbardziej malowniczych miejsc popołudniowych spacerów. Zabytkowa część miasta wraz z portem i pełną uroku medyną kuszą licznymi kramami, kawiarenkami czy stoiskami ze świeżo wyciskanym sokiem z pomarańczy. Sporo tu również zabytków, a mury dawnego kościoła
portugalskiego czy żydowskiej synagogi przypominają o kosmopolitycznej przeszłości miasta. Essouira to doskonała alternatywa dla turystycznego Agadiru i wielkomiejskiego Marrakeszu: położone wzdłuż nadmorskiej promenady butikowe
hotele, piękna piaszczysta plaża i bliskość gór dają wręcz nieograniczone możliwości aktywnego wypoczynku.

tic smell and taste of argan oil dominates in the Moroccan cuisine. This valuable product is obtained in the process of squeezing fruits of argan - endemic tree of the northern Morocco. Widely used in cooking, medicine and cosmetics, argan tree fruits are also one of the essential ingredients of a traditional Berber breakfast - sweetened
and enriched with almond thick paste, which is made after

Zielone gaje na pustynnym piachu >> Aromatyczny zapach i smak oleju arganowego dominuje w kuchni marokańskiej. Ten cenny produkt otrzymuje się w procesie
wyciskania owoców arganii żelaznej – endemicznego drzewa
północnego Maroka. Szeroko stosowane w kuchni, medycynie i kosmetyce owoce arganowca są również jednym z nieodzownych składników tradycyjnego berberyjskiego śniadania – słodzona i wzbogacona migdałami gęsta pasta, która powstaje po wytłoczeniu oleju (amlou), serwowana jest
z chlebem lub ze świeżą francuską bagietką.
Chateau w słońcu Afryki >> Kuchnia Maroka to
fuzja smaków i kultur. Położony u bram Cieśniny Gibraltarskiej kraj stał się domem zarówno dla kupców fenickich, Rzymian, Arabów, jak i Hiszpanów, Portugalczyków czy Francuzów. Ci ostatni znacząco wpłynęli na ostateczną formę marokańskich potraw, nadając im lekkości i wyrafinowania, propagując kulturę wina i francuskiego pieczywa. Nikogo nie dziwi
więc fakt, że obok tradycyjnych mięsnych tadżinów spotkać tu
możemy eleganckie dania rodem z Paryża czy croissanty podawane z figowymi konfiturami, miodem tymiankowym oraz
mocną zieloną herbatą z miętą.

Berberowie – dzieci wiatru >> Surowe warunki gór Atlas ukształtowały ducha jednego z najdzielniejszych
ludów Afryki – Berberów. Uznani za autochtonów północno-zachodnich regionów kontynentu, skrzętnie strzegą swych
pradawnych tradycji. Na terenie Maroka Berberowie stanowią niemal 75% populacji, jednak większość plemion zasymilowała się z ludnością napływową i osiadła w miastach
bądź zajęła się rolnictwem. Tylko nieliczne z nich nadal prowadzą koczowniczy tryb życia, utrzymując się z hodowli kóz,

pressing the the oil (amlou), is served with bread or with
fresh French baguette.

Chateau in the sun of Africa >> The Moroccan
cuisine is a fusion of tastes and cultures. Located at the gates of the Strait of Gibraltar, the country became a home
both for the Phoenician traders, Romans, Arabs as well as
Spaniards, Portuguese or French people. Those last significantly influenced the final form of Moroccan dishes, giving
them lightness and sophistication, promoting the culture of
wine and French bread. Therefore, no wonder that alongside the traditional meat tagines we can find here elegant dishes straight from Paris and croissants served with fig jam,
thyme honey, and strong green tea with mint.

Berbers - children of the wind >> Severe conditions of the Atlas Mountains have shaped the spirit of one
of the bravest peoples of Africa - the Berbers. Recognized
as autochthons of the north-western regions of the continent, carefully guard their ancient traditions. In Morocco,
Berbers constitute nearly 75% of the population, however,
most of the tribes assimilated with immigrants and settled in
towns or took up farming. Only a few of them still lead a nomadic life, living from breeding goats, sheep or camels. Ber-
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owiec lub wielbłądów. Berberowie często określają się mianem „Imazighen”, czyli „ludzie wolni”, czego konsekwencją
jest ich przywiązanie do swobody, natury i stylu życia regulowanego naturalnymi cyklami przyrody.

bers often describe themselves as “Imazighen”, meaning
“free people”, the consequence of which is their commitment to freedom, nature and lifestyle regulated by natural
cycles of nature.

Błękitnooki nomad >> Pochodzenie Berberów

Blue-eyed nomad >> The origin of the Berbers is co-

okrywa mgła tajemnicy – nie wiadomo, skąd przybyli i jaka
jest geneza ich kultury. Nadal spotyka się wśród marokańskich plemion ludzi o jasnej karnacji, prostych włosach i niebieskich oczach. Berberowie słyną ze swej fascynacji mistycyzmem – wpływy dawnych wierzeń nadały specyficzny kształt kulturze muzułmańskiej całego Maghrebu, a materialnym przejawem ich nietuzinkowej kultury jest chociażby berberyjska muzyka i bogato zdobione rękodzieło, w tym
słynna srebrna biżuteria.

vered with a fog of mystery - it is unknown where they came
from and what the origin of their culture is. Among Moroccan tribes, one can still meet people with fair skin, straight
hair and blue eyes. Berbers are famous for their fascination
with mysticism - influences of old beliefs gave specific shape to the Muslim culture of the entire Maghreb, and the material manifestation of their outstanding culture is, for instance, Berber music and richly decorated handicraft, including
the famous silver jewellery.

Wizy – obywateli polskich podczas wyjazdów turystycznych do
Maroka do 90 dni nie obowiązują wizy.
Waluta – dirham marokański; można wwieźć lub wywieźć do 2 tys.
MAD. Dewizy można wymieniać po jednolitym kursie w bankach, kantorach i większych hotelach. Bankomaty są we wszystkich większych
miastach, a także w ośrodkach turystycznych. Można skorzystać
z usług Western Union – czas oczekiwania na wypłatę od chwili
wysłania pieniędzy z Polski wynosi ok. 3 godzin.
Zdrowie – w Maroku nie ma poważnych zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych i szczepienia ochronne nie są obowiązkowe. Przed podróżą
warto jednak zaszczepić się przeciw tężcowi i żółtaczce pokarmowej.
Handel, usługi – W sklepach, w których nie ma wywieszek cenowych,
ceny są negocjowane. W restauracjach, jeżeli nie ma menu w widocznym
miejscu, trzeba upewnić się co do ceny poszczególnych dań. W restauracji
lub kawiarni dobrze jest zostawić napiwek w wysokości 5-10% rachunku.
W Maroku urzędy państwowe i poczta pracują od godz. 9 do 12 i od 15
do 18. Sklepy są otwarte mniej więcej w tych od godz. 9 do 12 i od 15
do 20. Banki zwykle są czynne od 9 do 16 (niekiedy do 17), z przerwą
na obiad. Hipermarkety są otwarte na ogół 7 dni w tygodniu.
Dniami wolnymi od pracy są sobota i niedziela, jednak w piątek niektóre sklepy i urzędy przestają praktycznie funkcjonować od południa.

Visas - Polish citizens do not need visas for tourist trips of up to 90
days.
Currency - Moroccan dirham, you can import or export up to 2 thousand MAD. Foreign currency can be exchanged at uniform rates at
banks, money exchange offices and bigger hotels.
ATMs are in all major cities and tourist resorts. You can use the services
of Western Union - waiting time for payment is about 3 hours from the
time of sending money from Poland.
Health – in Morocco, there are no serious sanitary-epidemiological
threats and vaccinations are not mandatory. Nonetheless, before travelling, it is worth to get vaccinated against tetanus and viral hepatitis A.
Trade,services – in stores where there are no pricing labels, prices
are negotiated. In restaurants, if there is no menu in a prominent
place, you need to ascertain the prices of individual dishes. In a restaurant or café, it is good to leave a tip of 5-10% of the bill.
In Morocco, state offices and post offices are working from 9 to 12 and
from 15 to 18. Shops are open approximately from 9 to 12 and from 15
to 20. Banks are usually open from 9 to 16 (sometimes up to 17), with
a break for lunch. Supermarkets are generally open seven days a week.
Saturday and Sunday are non-working days, on Friday, however, some
shops and offices virtually stop working from the noon.

www.maroco.com
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Monika Galicka

Ladakh
stan wiecznej medytacji

Ladakh: the state of eternal meditation

Rytmiczne bicie bębnów i miarowy dźwięk
długich trąb dun chen zapowiadają
niezwykłe misterium.
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Taniec na cześć bogini Achi >> Każdy jednak
z niecierpliwością czeka na rozpoczęcie obchodów na cześć
ezoterycznej bogini protektorki – Achi. To niezwykle ważne
bóstwo ochronne mające pod swą opieką szkołę Drikung Kagyu, jedną z głównych szkół buddyzmu tantrycznego na terenach Ladakhu, zwanego powszechnie Małym Tybetem Indii.
Wedle starożytnych tekstów, każdy gest, ruch tancerza, zdeterminowany jest pewnym wzorcem i składa się z 3 nieodzownych elementów: mudry (1) – ruchy rąk wyrażają unifikację, zespolenie pomiędzy „absolutną rozkoszą” a „wielką pustką”, stanowiące podstawowe założenie praktyk Mahamudry mającej na celu „wyzwolenie przez dotyk”; ruchy
stóp (2) symbolizują „trzykrotne uderzenie w bęben czasu”:
przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, podczas gdy recytowane podczas tańca mantry (3) mają zapewnić zarówno tancerzom, jak i otaczającej ich publice „przebudzenie poprzez
mowę”.
Tańce sakralne buddyzmu tybetańskiego są uważane za
kwintesencję dawnej symboliki, magii i wielowiekowych tradycji Vajrayany – Diamentowego Wozu myśli buddyjskiej.
Przez cały czas mnisi utrzymują stan medytacyjny, co pozwala
im na pełne skupienie i bezpośredni kontakt z bóstwem. Stan
ten zapewnia też pomyślność i ochronę wszystkim zebranym,
którzy poprzez swą obecność mogą dostąpić błogosławieństwa i łaski buddyjskich bodhisatwów.

The rhythmic beating of drums and regular
sound of long dun chen trumpets promise
an extraordinary mystery experience, states.
Dancing in honor of goddess Achi >> However, everyone is waiting for the celebration in honor of the
esoteric patron goddess Achi. She is a very important protective deity taking care of the Drikung Kagyu lineage, one of
the major schools of Tantric Buddhism in the areas of Ladakh
which is commonly dubbed the Little Tibet of India.
According to ancient scriptures, every gesture and movement of a dancer follows the model and consists of three
essential elements: mudras (1) – hand movements expressing unification or fusion between ‘absolute delight’ and ‘great emptiness’, being the basic assumption related to the
practices of Mahamudra aimed at ‘liberation through touch’;
foot movements (2) symbolizing a ‘triple blow at the drum of
time’: the past, the present and the future, whereas mantras
(3) recited during the dance are to provide ‘awakening through speech’ both to the dancers and the audience surrounding them.
Sacred dances of Tibetan Buddhism are considered to be the
quintessence of ancient symbolism, magic and centuries-old
tradition of Vajrayana, the Diamond Way of Buddhist thought.
The monks maintain a meditative state throughout the cere-
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Zawieszenie thanki >> Na dziedzińcu zauważyć można wyraźne poruszenie. Tancerze powoli schodzą
z placu, a ich miejsce zajmuje grupa ludzi przygotowująca się na najważniejszy punkt dzisiejszej ceremonii: zawieszenie na ścianie jednego z budynków przy dziedzińcu gigantycznej, kilkunastometrowej thanki – wizerunku
wielkiego nauczyciela i patrona klasztoru – Skyoba Giksten Gonbo.
To ważne wydarzenie, bowiem zgodnie z tradycją klasztorów buddyzmu tybetańskiego tego typu thanki wystawiane
są na widok publiczny wyłącznie przy okazji ważnych świąt
i wydarzeń.

„Zimna pustynia” >> Zbliża się południe. Tegoroczne
lato jest wyjątkowo upalne – temperatury sięgają 34-36oC.
Sezon turystyczny w Ladakhu trwa zaledwie 3 miesiące (od
czerwca do końca sierpnia) i charakteryzuje się bujnym, lecz
krótkim okresem wegetacji, ciepłymi porankami i chłodnymi
wieczorami.
Położenie geograficzne regionu determinuje jego specyficzny mikroklimat. Należący do stanu Dżammu i Kaszmir Ladakh
określany jest często jako „zimna pustynia” granicząca na północnym zachodzie z masywem Karakorum, a na północnym
wschodzie z Himalajami.

Baśniowa dolina Nubry >> Droga z Leh do Doliny Nubry wiedzie przez jedną z najwyższych przejezdnych przełęczy na świecie Khardung-La (5359 m n.p.m.).
Niezliczone serpentyny i przepaściste skalne ściany przyprawiają o zawrót głowy. Widok jednak zapiera dech
w piersiach.
Po niemal 6 godzinach jazdy przed oczyma jawi się baśniowa
kraina. Dolina zachwyca bujną roślinnością. Złote rzepakowe
pola kontrastują z zielenią sadów i górskimi kwiatami tworzącymi z lotu ptaka wielobarwny orientalny dywan. To ciekawa
odmiana po swoistej monotonii gór, zmuszająca zmysły do
wzmożonej aktywności i uwagi.

mony, which allows them to focus completely and contact
the deity directly. That also ensures well-being and protection to all the audience, who through their presence may be
blessed and granted the grace of Buddhist bodhisattvas.

Hanging the thanka >> Some commotion can be
clearly seen in the courtyard. The dancers slowly descend
from the square, and their place is taken by a group of people preparing the most important moment of today’s ceremony: hanging a giant, several meters’ long thanka on the
wall of one of the courtyard buildings. Thanka is an image
of Skyoba Giksten Gonbo, a great teacher and patron of the
monastery.
This is an important event, as according to tradition of Tibetan Buddhist monasteries, such thankas are displayed to the
public only on the occasion of major holidays and events.

A ‘cold desert’ >> The noon is coming soon. This
summer is extremely hot, with temperatures reaching 3436oC. The tourist season in Ladakh lasts only three months (from June to the end of August) and is characterized by
a lush but short growing season, warm mornings and cool
evenings. The region’s geography determines its specific microclimate. Ladakh, within the Jammu and Kashmir state, is
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Oaza dla kupców i dla najeźdźców>> Region ten od wieków stanowił bardzo atrakcyjną oazę nie tylko dla kupców pragnących odpocząć tu podczas swej podróży wzdłuż Jedwabnego Szlaku, ale także dla najeźdźców, zarówno z sąsiedniego Bałtystanu, jak i z Mongolii. Również
dziś jest to strefa silnie zmilitaryzowana.
Bliskość granicy z Pakistanem i Chinami wprost proporcjonalnie odpowiada ilości wojskowych kontyngentów przemieszczających się regularnie pomiędzy gęsto usianymi bazami wojskowymi. Dolina Nubry to także jedyne miejsce w Indiach, gdzie można spotkać baktriany – wielbłądy dwugarb-

often referred to as the ‘cold desert’ in the north west bordering on the Karakoram massif and in the north-east on the
Himalayas.

The fairy-tale valley of Nubra >> The road
from Leh to the Nubra Valley passes through Khardung-La
(5,359 m above sea level), one of the highest among the
trafficked cols in the world. Countless switchbacks and precipitous rock walls make you feel dizzy. Nonetheless, the
view is breathtaking. After a nearly six-hour drive before my
eyes appears a fairytale land. The valley delights with lush
vegetation. Golden rapeseed fields come in contrast with
the green orchards and mountain flowers forming a multicolored oriental rug, as seen from above. It is an interesting
change from the monotony of mountains, forcing my senses
to increased activity and attention. For centuries the region
has been a very attractive haven not only for the buyers wishing to relax during their journey along the Silk Route, but
also for the invaders from the neighboring countries of Baltiyul and Mongolia. Also today it is a highly militarized zone.
Oasis for merchants and invaders >>
The proximity of the border with Pakistan and China corresponds in direct proportion to the number of military contin-
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sto kilometrów przygody

ne – pamiątkę burzliwej historii regionu i dowód na jego ówczesne strategiczne i handlowe znaczenie.

Kraj wysokich przełęczy i klasztorów
wśród skał>> Podróżując po Ladakhu, mamy okazję
nie tylko poznać jego kulturę, spuściznę religijną, ale też doświadczyć magii otaczającej nas przyrody. Liczne klasztory reprezentujące przede wszystkim szkoły kagyu i gelup odgrywają doniosłą rolę społeczną kultywowania i podtrzymywania wielowiekowych tradycji, a także kształtowania buddyjskiej tożsamości regionu.
Co więcej, dramatycznie „zawieszone” pomiędzy skałami
i kotlinami stanowią niezaprzeczalny dowód kunsztu, umiejętności i architektonicznej wyobraźni ówczesnych rzemieślników. Pobyt w Thiksey, Alchi, Hemis czy Chemre pozostawia
w pamięci niezatarte ślady.
Ladakh w języku lokalnym znaczy „kraj wysokich przełęczy”.
Faktycznie, jest ich wiele, a każda z nich jest wyjątkowa. Przełęcz Chan-La (5360 m n.p.m.) stanowi naturalne wrota do
doliny, gdzie leży jedno z najpiękniejszych jezior regionu –
Pangong Tso. To himalajskie jezioro endoreiczne (bezodpływowe) o łącznej powierzchni ok 700 km2., które wyróżnia
przede wszystkim woda brachiczna o wyczuwalnym zasoleniu oraz niezwykle niski poziom rozwoju fauny i flory.
Szafirowa tafla jeziora zdaje się zlewać z kolorytem nieba i jedynie spowite czapami śniegu i lodu okoliczne szczyty wdzierają się pomiędzy tą jakże majestatyczną symbiozę. Nieliczne kępki traw to zielona osobliwość w tym iście księżycowym
krajobrazie. Pobyt nad Pangong wycisza, a baza noclegowa
oparta wyłącznie na polach namiotowych zachęca do przygody i ucieczki od cywilizacyjnej codzienności.
Myśląc o Ladakhu, zazwyczaj stawiamy znak równości pomiędzy nim a Tybetem. Jest w tym dużo racji, jeśli bierzemy pod uwagę tradycje religijne, czy nawet demografię. Kiedyś część dzisiejszego Ladakhu faktycznie stanowiła fragment ówczesnego królestwa Tybetu. Jednak nie możemy zapomnieć o specyficznych lokalnych tradycjach i wpływach
zarówno z subkontynentu indyjskiego, jak i z sąsiednich
państw.
Kuchnia, muzyka, życie codzienne są wypadkową wielowiekowego synkretyzmu kulturowo-religijnego i mocno zindywidualizowaną wizytówką dzisiejszego regionu Dżammu
i Kaszmir.
Dojazd:
Samolotem z Delhi do Leh (lot trwa ok. półtorej godziny).
Autobusem (tylko w sezonie letnim, kiedy drogi nie są zasypane
przez śniegi): bezpośrednio z Delhi do Leh (1047 km) podróż trwa
około 3 dni. Autobusem z Delhi do Manali (ok. 16 godzin) i minibusem z Manali do Leh (473 km, ok. 17 godzin). Można też dojechać
do Leh ze Srinagaru (434 km, ok. dwóch dni).

Emilia Szczepańczyk

gents moving regularly between the densely located military bases. Nubra Valley is the only place in India where you
can meet the Bactrian camels, a sign of the region’s turbulent history and evidence of its former strategic and commercial importance.

The Art of Living,
martial arts

A country of high passes and monasteries
among rocks >> When traveling through Ladakh, we
have the opportunity to learn about its culture and religious
heritage and to experience the magic of the surrounding nature. Numerous monasteries primarily representing the Kagyu and Gelup lineage play an important social role in the
cultivation and maintenance of a centuries-old tradition, and
the development of Buddhist identity of the region.
What is more, dramatically ‘suspended’ between the rocks
and valleys, they make undeniable evidence of the craftsmanship, skill and architectural imagination of contemporary craftsmen. Staying in Thiksey, Alchi, Hemis or Chemre leaves some memorable traces in your memory.
In the local language Ladakh means a ‘land of high passes’
– actually numerous and singular in nature. Chan-La Pass
(5,360 m above sea level) is the natural gateway to a valley
with one of the most beautiful lakes in the region, Pangong
Tso. That Himalayan landlocked lake with a total area of about 700 square km stands out due to briny water with perceptible salinity and underdeveloped species of fauna and flora.
The sapphire surface of the lake seems to blend with the sky
and only the nearby peaks covered with snow and ice seem
to intrude upon the majestic symbiosis. A few green tufts of
grass seem odd in the truly lunar landscape. Staying over
Pangong calms you down, and the accommodation facilities
(only campsites) encourages you to set off for an adventure
and escape from the regular civilization.
Thinking of Ladakh, we would usually compare it to Tibet.
There are many reasons to do so, considering their religious
traditions and demographics. A fragment of today’s Ladakh
once was actually a part of the former kingdom of Tibet. However, some specific local traditions and the influences both
from the Indian subcontinent and the neighboring countries
should not be undermined.
The cuisine, music and daily life result from century-long cultural and religious syncretism and make a strongly individualized showcase of today’s Jammu and Kashmir state.
Directions:
By plane from Delhi to Leh (flight takes approximately one and a half
hours). Bus (only during the summer season, when the roads are not
covered with snow): directly from Delhi to Leh (1,047 miles) the journey takes about 3 days. Bus: from Delhi to Manali (approximately 16
hours) and a minibus from Manali to Leh (473 km, about 17 hours).
You can also reach Leh from Srinagar (434 km, in about two days).

www.visitladakh.com
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Boks tajski to sztuka walki uznana przez Tajów za ich
narodowy sport. Początki muay thai sięgają czasów
starożytnych i wiążą się z legendą, kiedy to czterej
wojownicy, którzy ochraniali królewskiego słonia, po
stracie broni musieli używać właśnie muay thai. Dziś,
choć tajski boks zyskuje coraz większą popularność
głównie jako forma wysiłku sportowego, w Tajlandii
niemal każdej walce towarzyszą modlitwy i odpowiednie rytuały. W Warszawie można trenować muay thai
m.in. w Warszawskim Centrum Atletyki.

Muay Thai is a martial art recognized by the Thai people as
their national sport. The origins of Muay Thai date back to
ancient times and are associated with the legend, whereby
the four warriors who protected the royal elephant, having lost
their arms had to take recourse to Muay Thai. Today, although
Thai boxing is gaining an increasing popularity primarily as a
form of exercise sport, in Thailand almost every fight is accompanied by prayer and appropriate rituals. In Warsaw, Muay
Thai training is offered, i.a. by Warszawskie Centrum Atletyki
[Athletics Centre in Warsaw].

Tajski boks to widowiskowa, fascynująca i dosyć niebezpieczna sztuka walki. Od zwykłego boksu różni się techniką,
gdyż w walce wykorzystywane są nie tylko pięści, ale
także łokcie, kolana i stopy. Walka toczy się na ringu, a jej
charakterystyczną cechą jest klincz, czyli forma zwarcia zawodników, która nie jest przerywana przez sędziego, jak
w boksie tradycyjnym. Ciosy zadawane są z pełną siłą i tylko
takie liczą się na ringu. Wygrywa silniejszy. Dlatego sztuka
muay thai nazywana jest „królową dyscyplin uderzanych”.
W Tajlandii przed każdą walką zawodnicy modlą się o jej
pomyślność, wiara w zwycięstwo jest dla nich najważniejsza.
Jednym z rytuałów jest także taniec waikhru, który jest
oddaniem szacunku mistrzowi, publiczności i przeciwnikowi.
Tajski boks jest więc nie tylko sztuką walki, ale ważnym
przeżyciem duchowym. Chociaż dla turystów stanowi
często jedynie formę taniej rozrywki, zawodników
trenujących tę dyscyplinę sportu uczy respektu, pokory wobec własnych słabości, pewności siebie,
dynamiki i koordynacji ciała.
Od końca XIX w. w tajskim boksie zaczęły
obowiązywać jednolite reguły. Obecnie
w Polsce trenować go można w kilku
ośrodkach, m.in. w Warszawskim
Centrum Atletyki. Co ciekawe, na
zajęcia zapisywać się mogą już
kilkuletnie dzieci. W formule amatorskiej obowiązują ochraniacze na
łokcie, kolana oraz korpus. Nauka
tej sztuki walki jest dobrą formą samoobrony, służy uwalnianiu negatywnych emocji i podnoszeniu progu
wytrzymałości na ból. A co więcej,
mistrzowie muay thai niekiedy
zostają mistrzami świata w boksie zawodowym.

Thai boxing is a spectacular, fascinating and quite dangerous martial art.
It is different from basic boxing in terms of technique, because in the
fight, the competitors use not only their fists, but also elbows, knees and
feet. The competition is held in the ring, and its characteristic feature is
the clinch, which is a form of holding players in a grapple, which is not
interrupted by the referee, as in traditional boxing. Blows are hit at full
strength and only these count in the ring. The stronger combatant wins.
Respectively, Muay Thai art is called “the queen of impact disciplines”.
In Thailand, before each fight competitors pray for her well-being, faith
in victory is paramount for them. One of the rituals is also waikhru dance
that is a form of giving respectful devotion to the master, the public and
the opponent. Thai boxing is not only a martial art, but also important
spiritual experience. Although for many tourists it is merely a form of
cheap entertainment, the competitors practicing this sport
discipline learn respect, humility towards their own weakness, confidence, dynamism and body
coordination.
Since the end of the nineteenth
century uniform rules have
taken effect in Thai boxing. Currently in Poland it is offered
to train it can be in several
centers, including the Athletics Centre in Warsaw.
Interestingly, the classes
can also intake young
children. The amateur formula prescribes pads for the
elbow, knee and body. The study of this martial
art is a good form of self-defense, a release of
negative emotions and it raises the threshold of
resistance to pain. And what’s more, Muay Thai
champions sometimes are world champions in
professional boxing.

Treningi boksu tajskiego w Warszawie / Thai Boxing Training in Warsaw – www.wcapro.pl
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Mirosław Mikulski

Tarnów
nieznana perła Galicji
TARNÓW – UNKNOWN PEARL OF GALICIA
Turyści szukający atmosfery
dawnej Galicji zaglądają głównie
do Krakowa. Mało kto zdaje sobie
sprawę z tego, że kilkadziesiąt
kilometrów dalej znajduje się
Tarnów, zwany perłą polskiego
renesansu. Każdy, kto choć raz
widział to miasto, zakochuje
się w nim od razu.

Tourists seeking the atmosphere of the former Galicia visit mainly Cracow. Not many people are
aware of the fact that a few dozen
kilometers further there is Tarnow, called the pearl of the Polish
Renaissance. Anyone who at least once has seen this city, falls in
love with it right away.
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Renesansowa Starówka >> Tarnów zachwyca
wszystkich wyjątkową urodą Starego Miasta. I choć w porównaniu z krakowskim jest ono niewielkie, to tutejsza Starówka uznawana jest za jeden z najpiękniejszych przykładów renesansowego układu architektonicznego w polskich
miastach. Zachowały się tu wytyczone jeszcze w średniowieczu uliczki, gotyckie budowle oraz renesansowe kamieniczki z charakterystycznymi podcieniami. Starówka przysypana śnieżnym puchem sprawia wrażenie jeszcze piękniejszej niż latem. Choć z zewnątrz wszystko wygląda ospale,
przez cały rok toczy się tu bogate życie kulturalne. Jest też
sporo pubów i restauracji, które mieszczą się w dawnych
piwnicach kupieckich. W mroźne dni można się tam napić
węgierskiego wina, które od wieków docierało tu z Tokaju, rozgrzać się galicyjskim grzańcem z korzeniami lub „tarninówką” – wzmacniającą nalewką z owoców tarniny. Kto
nie lubi grzańca, przed wybraniem się na zimowy spacer po
mieście koniecznie powinien zaopatrzyć się w ogrzewacze
do rąk. Bo choć Tarnów jest polskim biegunem ciepła i termiczne lato, czyli okres, w którym średnia dobowa temperatura przekracza 15oC, ma od 114 do 118 dni, zimą i tu
można zmarznąć.

RENAISSANCE OLD TOWN >> Tarnów captivates everyone with exceptional beauty of the Old City. And although
it is small when compared to the Cracow Old Town, it is considered one of the finest examples of Renaissance architectural layout of the Polish cities. Streets marked as far back
as in the Middle Ages, Gothic buildings and Renaissance tenements with characteristic arcades preserved in here. The
Old Town covered with a blanket of snow gives the impression of even more beautiful than in the summer. Although
from outside everything looks drowsy, the cultural life of the
city is rich throughout the entire year. There is a lot of pubs
and restaurants that are located in old merchant cellars. In
cold days you can drink there Hungarian wine, which for
centuries has been inflowing here from Tokaj, warm up with
Galician mulled spiced wine or „tarninówka” - strengthening
sloe fruit liqueur. Who does not like mulled wine, before setting out for a winter walk through the city should necessarily stock up on hand warmers. It is so because, in spite of the
fact that Tarnów is the Polish pole of heat and the thermal
summer (i.e. the period during which the average daily temperature exceeds 15 Celsius degrees) is from 114 to 118
days, here in winter you can also get cold.

Nakręcany zegar na 30-metrowej wieży >>

WIND-UP CLOCK ON 30-METER TOWER >> Exploring the city is best to start from the square, which is surrounded by historic buildings, erected mostly from the 16th to the
18th century. Two most valuable Renaissance tenements now
house a museum. In the middle of the square is the 14th century Renaissance town hall, also turned into a museum. Who is
not afraid of heights should go up the thirty-meter town hall to-

Zwiedzanie miasta najlepiej zacząć od rynku, który otoczony jest zabytkowymi budynkami wzniesionymi w większości w XVI-XVIII w. W dwóch najcenniejszych renesansowych
kamieniczkach mieści się obecnie muzeum. Pośrodku rynku
znajduje się XIV-wieczny renesansowy ratusz, również zamieniony na muzeum. Kto się nie boi wysokości, powinien

wejść na trzydziestometrową ratuszową wieżę, skąd
rozciąga się wspaniały widok na miasto. Na jej szczycie znajduje się najstarszy w Polsce ręcznie nakręcany zegar miejski.

Najstarsze muzeum kościelne w Polsce
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>>Będąc w Tarnowie, koniecznie trzeba zajrzeć do
XIV-wiecznej bazyliki katedralnej z monumentalnymi
13-metrowymi renesansowymi nagrobkami rodziny
Tarnowskich oraz Ostrogskich. Świątynia to prawdziwy klejnot w koronie miasta. Swój dzisiejszy neogotycki wygląd zyskała po renowacji i częściowej przebudowie przeprowadzonej pod koniec XIX w. Tuż obok,
w zaułku za katedrą, znajduje się Dom Mikołajowski. To jedna z najstarszych i najpiękniejszych kamieniczek w Tarnowie, wzniesiona w roku 1524. W jej wnętrzach ma swoją siedzibę najstarsze muzeum kościelne w Polsce – Muzeum Diecezjalne. W jego zbiorach
znajduje się bogata kolekcja sztuki sakralnej oraz ludowej. Można tu podziwiać m.in. ołtarz pochodzący
z wpisanego na listę UNESCO kościółka w Lipnicy Murowanej.
Po uliczkach Tarnowa można spacerować godzinami,
odkrywać ślady kolejnych epok i ludzi, którzy tu kiedyś
żyli. Obok Polaków mieszkali tu niegdyś Żydzi, Niemcy,
Ukraińcy, Austriacy, Czesi, a nawet Szkoci. Wszyscy zostawili tu swój ślad. Nic więc dziwnego, że to tu właśnie, w Muzeum Etnograficznym, znajduje się jedyna
w Europie stała ekspozycja poświęcona historii i kulturze Romów. Tarnów to wciąż nieodkryta perła Galicji.

wer, from which there is a spectacular view of the city. On its top there is the oldest in Poland hand wound city clock.

OLDEST CHURCH MUSEUM IN POLAND >> When being
in Tarnów, one must visit the 14th century Cathedral Basilica with
monumental 13-meter Renaissance tombstones of the Tarnowski and Ostrogski families. The temple is a real jewel in the crown
of the city. It gained its present neo-Gothic look after the renovation and partial reconstruction carried out in the late 19th century. Nearby, in the alley behind the cathedral, is the Mikołajowski
House. It is one of the oldest and most beautiful tenements in Tarnów, built in 1524. It houses the oldest church museum in Poland - the Diocesan Museum. It has a rich collection of religious
and folk art. You can see here for example: the altar coming from
the small UNESCO-listed church in Lipnica Murowana. You can
stroll the streets of Tarnów for hours, discovering traces of subsequent ages and people who once lived here. Apart from Poles, in
here once lived Jews, Germans, Ukrainians, Austrians, Czechs,
and even Scots. All of them left their mark here. It is no wonder
that here, in the Ethnographic Museum, is the only in Europe permanent exhibition dedicated to the history and culture of the Romani people. Tarnów is still an undiscovered pearl of Galicia.

Tarnowskie Centrum Informacji,
Tarnów Information Center
Rynek 7, 33-100 Tarnów
www.tarnow.travel
e-mail: centrum@tarnow.travel

www.it.tarnow.pl www.tarnow.travel
www.facebook.com/Tarnowskie.Centrum.Informacji
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Panna młoda
nad przepaścią

Anna Kłossowska

Bride over a precipice

Miała piękną, nieskazitelnie białą suknię do ziemi.
Bez wątpienia na kilku
halkach, które wyginały
kreację niczym żagiel na
dosyć silnym wietrze.

She was wearing a beautiful,
long, immaculate-white dress.
She must have put a number of
slips underneath which would
make the outfit arch like a sail
getting a second wind.

Gdy stanęła na krawędzi skały – zrobiło mi się słabo. W dół były dokładnie 604 m pionowego urwiska. Wystarczyłby jeden, błędny krok, a śliczna panna młoda poszybowałaby ku granatowym wodom
fiordu. Ale to tylko złudzenie, bo wbrew pozorom
granitowa półka skalna Preikestolen – bez wątpienia jedna z topowych atrakcji turystycznych Norwegii – jest bezpieczna. Z tego, co wiem, nie odnotowano tam wypadków, choć od otchłani nie od-

gradza jej żadna balustrada. Na zdjęciach wygląda
groźnie, wręcz niebezpiecznie, ale w rzeczywistości
jej powierzchnia jest niemal idealnie płaska, a spore
rozmiary – 25 na 25 m – pozwalają uniknąć „kolizji”
nawet przy sporej liczbie zajmujących ją osób. To,
jak zaobserwowałam, Europa ze sporą „domieszką” Azji, ale wszystkich łączy podobny, bo sportowy
strój. Dlatego tak zdumiał mnie widok panny młodej w „pełnym rynsztunku”, która tu się nagle po-
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jawiła. Nie przyleciała helikopterem. Po prostu tak
jak my wszyscy, weszła, a to oznacza dwie godziny solidnej, choć, trzeba przyznać niewyczerpującej marszruty. Co innego jednak pokonywać skały
i wzniesienia w wygodnych portkach, które można nawet podrzeć, a w kreacji, która ma pozostać
świeża. Bo moja bohaterka wdrapała się z małżonkiem na Preikestolen w towarzystwie fotografa, mającego uwiecznić młodych w niebanalnym entoura-

ge’u. Sesja przebiegła sprawnie, choć my wszyscy,
obecni na półce, wręcz wychodziliśmy ze skóry, aby
znaleźć się jak najbliżej tej nieoczekiwanej sensacji i też sobie zrobić zdjęcie, najlepiej z małżonkami w tle. A potem panna młoda skromnie przysiadła na skale, zamieniła eteryczne, lakierowane pantofelki na obcasie na intensywnie fioletowe salomony, na ramiona narzuciła kurtkę i już jej nie było.  
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When she stood there on the edge of the cliff, I felt faint.
The vertical precipice was exactly 604 meters high. One
misstep, and the lovely bride would fly toward the navy blue
waters of the fjord. But that was just an illusion. Contrary to
appearances, the granite ledge Preikestolen, undoubtedly
one of the top tourist attractions of Norway, is a safe place.
From what I know, no accidents were ever recorded there,
although it is not separated from the abyss by railing. It looks ominous, even dangerous in pictures. In fact, its surface
is almost perfectly flat, and the big size of 25-25 meters can
help you avoid ‚collisions,’ even with a significant number of
people standing there. As I have observed, some representatives of Europe and a large group from Asia, all wearing similar sports outfits. That is why I was amazed at the surprising sight of a bride in ‚full gear’. She had not been brought

there by helicopter. Just like all of us, she climbed up there, which means two hours of substantial but undeniably non-exhaustive hiking. However, climbing the rocks and hills
in comfy pants which can get easily torn is totally different
than doing it in an outfit that has to remain fresh. My heroine
climbed Preikestolen with her spouse and accompanied by
a photographer, whose mission was to immortalize the couple in the unique entourage. The session went smoothly,
despite the fact that all of us present there bent over backwards to get a bit closer to the sensation and get photographed too, preferably with the couple in the background. And
then the bride simply sat on a rock, replaced the little shiny
high-heels with some vividly purple Salomon shoes, slipped
a jacket on and she was gone!
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Ciesz się zimą
w czeskich górach!
Zapraszamy do udziału w wielkim konkursie o wyjazdy narciarskie
do Czech warte 100 000 PLN!
W konkursach będzie można wygrać pobyt w Szpindlerowym Młynie (do 01.12.2013)
w Harrachovie (do 22.12.2013), w Pecu pod Śnieżką/Czarnej Górze (do 12.01.2014)
oraz w innych czeskich ośrodkach narciarskich.

Prosimy zaglądać na stronę:
zima.czechtourism.com
i www.facebook.com/czechrepublic

