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Wiosna�będzie�dla�nas�niezwykle�ekscytująca.�Oddajemy�
w Wasze�ręce�magazyn�o Hiszpanii,�a zwłaszcza�o Barcelo-
nie.�Już�19�marca�będziemy�za�to�w Walencji�na�Las�Fallas.�
Zapraszam�do�codziennego�bycia�z nami�–�śledźcie�nas�na�
Facebooku�i www.yougo.pl.�W samym�portalu�również�
szykujemy�wiele�atrakcji.� 

A co�u Was?�Jesteśmy�zawsze�pod�kontakt@yougo.pl 
i czekamy�na�Wasze�relacje,�pomysły�na�podróże�oraz�służy-
my�pomocą.

Urodzona�w przepięknym�Sandomierzu.�świeża�absolwentka�
Uniwersytetu�Adama�Mickiewicza�w Poznaniu,�o specjalno-
ści�edukacja�Medialna�i technologie�informacjne.�Od�kilku�lat�
podróżuję�starając�się�wykorzystywać�wszelkie�możliwe�ku�
temu�okazje,�między�innymi�wymiana�studencka�czy�praktyki�
erasmus,�Aiesec.�Obecnie�planuje�przenieść�się�w kolorowy�
i niepowtarzalny�świat�indii.

Grzegorz�Pękała
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MOJA�
HiSZPANiA
 Agnieszka Piech

Jest�pilotem�wycieczek.�Uwielbia�Hiszpanię,�ale�mieszka�
w Krakowie.�Skończyła�filologię�hiszpańską�na�Uniwersytecie�
Jagiellońskim.�Uczy�języka�hiszpańskiego�w Szkole�Językowej�
Porto�Alegre.

�co�cię�łączy�z Hiszpanią?

Jestem�nauczycielką�hiszpańskiego,�pilotem�wycieczek�
polskich�w Hiszpanii�i hiszpańskich�w Polsce.�Pasjonuje�mnie�
język,�kultura�i ludzie�z tego�regionu.�Zafascynowała�mnie�
w młodości�Ameryka�Południowa,�czytałam�Mario�Vargasa�
Llosy,�oglądałam�latynoskie�filmy.�Z Hiszpanią�łączą�mnie�
ciepłe�wspomnienia,�miłe�uczucia�i przyjaciele.�Marzyłam�
o tym,�aby�połączyć�pasję�do�języka�z podróżowaniem.�Nie�
osiadłam�na�stałe�na�półwyspie�iberyjskim,�bo�będąc�tam�
tęsknię�za�Francją�i Polską.�Z kolei�w tych�miejscach�chcę�
wracać�do�Hiszpanii.�Dlatego�mieszkam�w Krakowie,�a czę-
sto�staram�się�podróżować�na�zachód.

�Kiedy�pierwszy�raz�znalazłaś�się�w Hiszpanii?

Zdałam�na�studia�filologii�hiszpańskiej�zanim�znalazłam�się�
w Hiszpanii.�W poprzedzające�pierwszy�rok�studiów�wakacje�
pojechałam�do�toledo.�Pokochałam�miasto�i kuchnię.�Hiszpa-
nów�poznałam�lepiej�później,�podczas�wyjazdu�na�erazmusa�
do�Walencji�i w pracy.

�czy�któryś�region�Hiszpanii�stawiasz�

�ponad�inne?

Wciąż�jeszcze�odkrywam�ten�kraj.�Spośród�tych,�które�znam,�
uwielbiam�Walencję.�Przez�cały�rok�studiów�tam�poznałam�
miasto�lepiej�niż�Kraków�–�kulturę,�mieszkańców,�histo-

rię,�atrakcje�turystyczne.�Urocza�jest�Sewilla,�trzecie�co�do�
wielkości�miasto�Hiszpanii,�która�jest�mniej�przytłaczająca�od�
Barcelony.�Galicja�to�nie�tylko�słońce,�plaża�i sangria�(to�ani�
jedna�z tych�rzeczy).�Przypomina�mi�trochę�Szkocję,�bo�jest�
zielona,�tajemnicza,�są�brukowane�ulice,�a gdy�ją�zwiedza-
łam�spowijała�ją�mgła�i padała�mżawka.�W kraju�Basków�
miło�wspominam�możliwość�zwiedzenia�go�wraz�z miesz-
kańcami�oraz�przepyszne�pinxos.

�co�zaskakuje�turystów�z Polski�podczas�

�zwiedzania�Hiszpanii?

Zwykle�wiedzą�o sieście,�ale�nie�kojarzą�faktu,�że�podczas�
niej�zamykane�są�od�14�do�16�sklepy.�A skoro�Hiszpanie�
śpią,�to�nie�mogą�obsługiwać�sklepu.�Zaskakują�też�inten-
sywne�nocne�życie,�a w barach�–�małe�szklanki�piwa.�Nie�
wszyscy�są�świadomi,�że�czeka�ich�moc�słońca�i tak�ciepły�
klimat.�Uczestnicy�praktycznie�każdej�wycieczki�są�zachwy-
ceni�palmami�i robią�sobie�przy�nich�zdjęcia.�Ktoś,�kto�jedzie�
do�Hiszpanii�po�raz�pierwszy,�zwykle�nie�zdaje�sobie�sprawy,�
że�obowiązują�tam�4�języki�oficjalne:�kastylijski�(hiszpański),�
kataloński,�baskijski�i galicyjski.

Grzegorz�Pękała �Poznałaś�Hiszpanów�dość�dobrze.�Jacy�oni�są?

Pierwsze�wrażenie�jest�takie,�że�to�wesoły�naród,�korzysta-
jący�z życia.�W Polsce�na�słowa�„co�słychać”�odpowiada-
my�„stara�bieda”,�a oni�–�że�wszystko�dobrze.�Utrzymują�
nieustannie�kontakt�wzrokowy,�przybliżają�się�do�rozmówcy,�
często�poklepują,�co�Polaków�nieco�onieśmiela.�Wysokie�
temperatury�podkręcają�ich�temperament,�więc�z Hisz-
panami�świetnie�się�bawi�i zapomina�o troskach.�Jednak�
po�tygodniu�bliskiego�kontaktu�z nimi�niektórzy�mogą�się�
zmęczyć.�Hiszpanie�z natury�są�hałaśliwi,�a jako�turyści�mało�
zdyscyplinowani,�nie�wspominając�już�o punktualności!�to�
hiszpańskie�„mańana”…�Warto�również�nauczyć�się�kilku�
słów�po�hiszpańsku�przed�wycieczką,�bo�bardzo�to�docenia-
ją�u obcokrajowców,�a sami�zwykle�nie�mówią�inaczej�niż�
w swoim�języku.�Pamiętajmy�też,�że�przyjaźnie�mogą�być�
nieraz�powierzchowne�–�szybko�się�zacząć�i gwałtownie�
skończyć.

�Zaskoczyło�mnie�w Barcelonie,�

�że�tyle�osób�było�w barach�w środku�nocy.

Zarobki�mieszkańców,�przynajmniej�przed�kryzysem,�są�na�
tyle�wysokie,�że�stać�ich�na�częste�wychodzenie�na�miasto.�
Sprzyja�temu�klimat,�bo�słoneczna�pogoda�trwa�w niektó-
rych�regionach�nawet�cały�rok.�Kolację�je�się�o dziesiątej,�
a do�baru�idzie�o północy.

�W jednej�z gazet�czytałem,�że�przez�załamanie

�gospodarcze�teraz�nie�imprezuje�się�codziennie,

�tylko�trzy�noce�w tygodniu.

Słyszałam�powiedzenie,�że�Hiszpan�prędzej�nie�zapłaci�ra-
chunku�niż�zrezygnuje�z wyjścia�na�spotkanie�z przyjaciółmi.�
Kryzysu�można�upatrywać�w tym,�że�wielu�z nich�zaczęło�
zwiedzać�europę�Wschodnią,�która��jest�tańsza�niż�zachod-
nie�kraje.�Ale�do�Krakowa�przyjeżdżają�również�dlatego,�że�
słyszeli�dobre�opinie�i chcą�poznać�lepiej�jedno�z większych�
państw�kontynentu�i jego�mieszkańców.�Podoba�im�się�
otwartość�Polaków,�kuchnia,�przyroda�i historia.�No�i duże�
piwo.

�Gdzie�szukać�Hiszpanów,�ich�kultury�i języka�

�w Polsce?

Najprościej�w szkołach�językowych,�które�organizują�kursy�
języka�i kultury�oraz�dodatkowe�zajęcia�–�oglądanie�filmów�
czy�wspólne�gotowanie.�Warto�poszukać�szkół,�które�spe-
cjalizują�się�w językach�iberyjskich.�W większych�miastach�
można�się�zapisać�na�filologię�hiszpańską�czy�iberystykę,�
organizowane�są�spotkania�z pisarzami,�festiwale�salsy�czy�
kina�latynoamerykańskiego.

�A ty�potrafisz�tańczyć�salsę?

tu�mnie�masz!�Poznałam�kulturę�hiszpańską�z�wielu�stron,�
jednak�salsy�dopiero�się�nauczę.
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 �Dzień�trzech�Królów�–�6�stycznia

W nocy�z 5�na�6�stycznia�do�domów�przychodzą�trzej�Królo-
wie.�Zostawiają�dzieciom�prezenty.�Za�dnia�jada�się�specjal-
ne,�okrągłe�ciasto�z migdałami�i owocami�kandyzowanymi�
(el�roscón�de�reyes).�W środku�jest�niespodzianka�–�kto�ją�
wylosuje,�musi�zapłacić�za�kolejne�ciasto.

 �Karnawał�w Santa�cruz�na�teneryfie�

� i w Kadyksie�– luty

Seria�imprez�i pochodów�przebierańców.

 �Las�Fallas�w Walencji�–�19�marca

Wielkie�figury�z papieru�płoną�tej�nocy�i rozświetlają�miasto,�
ale�przygotowania�i mniejsze�imprezy�trwają�już�przez�cały�
tydzień�poprzedzający�wydarzenie.

 �La�Feria�de�Abril�w Sewilli�–�kwiecień

Festiwal�muzyki�i tańca�flamenco.

 �Procesje�Semana�Santa�w Sewilli�

� i Valladolid�–�Wielki�tydzień

Procesje�wielkich�obrazów�i figur�religijnych�oraz�pochody�
pątników.

 �Sanfermines�w Pampelunie�–�7�lipca

Ludzie�uciekają�przed�bykami.

 �Festiwal�Filmowy�w San�Sebastián�

 –�wrzesień

Miasto�położone�w Kraju�Basków,�perła�północy,�jeden�
z najpiękniejszych�ośrodków�wypoczynkowych�europy,�słynie�
z Międzynarodowego�Festiwalu�Filmowego.�We�wrześniu�
San�Sebastián�staje�się�ulubionym�miejscem�artystów�i ary-

stokratów,�nie�wyłączając�króla.�Warto�wykorzystać�festiwal�
jako�pretekst�do�zwiedzenia�Baskonii�słynącej�z wyjątkowe-
go�języka�(euskera),�pięknych�krajobrazów,�a także�niety-
powych�dziedzin�sportu�–�koszenia�trawy�kosą,�wyścigów�
w przenoszeniu�głazów�czy�pływania�łodziami�rybackimi.

 �La�Merce�w Barcelonie�–�wrzesień

Na�ulice�miasta�wychodzą�wielkie�kukły,�którym�towarzyszą�
pochody�mieszkańców�z bębnami�i gwizdkami.�Na�placach�
Barcelony�organizowane�są�koncerty�muzyki�różnej.

 �La�Navidad�–�Boże�Narodzenie�

 –�24–25�grudnia

Obchody�podobne�jak�w Polsce,�choć�dzieci�dostają�głównie�
prezenty�6�stycznia,�a zamiast�choiki�często�są�przygotowy-
wane�szopki.�Na�stołach�królują�indyki,�owoce�morza�oraz�
słodkie�turrones.

  los Santos inocentes –�28�grudnia

tego�dnia�musisz�uważać,�żeby�na�twoich�plecach�nie�zawisł�
papierek�w kształcie�ludzika�(el�monigote).�Ludzie�stroją�
sobie�wtedy�żarty,�podobnie�jak�my�na�Prima�Aprilis.

 �Sylwester�w Madrycie�–�31�grudnia

Mieszkańcy�i turyści�zbierają�się�na�głównym�placu�i obser-
wują�zegar�na�Puerta�del�Sol.�Na�dwanaście�sekund�przed�
północą,�co�sekundę,�Hiszpanie�pochłaniają�winogrono.� 
tych�12�zjedzonych�winogron�ma�dać�im�szczęście�na�
najbliższy�rok.�Jeśli�chcesz�się�włączyć�w zbiorowe�jedzenie,�
lepiej�poćwicz,�żeby�się�nie�zakrztusić.

imprezy�w�Hiszpanii�–�Barcelona:�Festiwal�La�Merce.

impreZy 
W�HiSZPANii
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PrZeWODNiK�PO
BArcelonie

 Przeprowadzę się tam. Bo jak nie chcieć mieszkać w Barcelonie, która ma i morze, i wzgórza, 

ma miejski gwar, koncerty, życie nocne do poranka, a zarazem spokojne ogrody?

Północ.�Lądujemy�samolotem�tanich�linii�lotniczych�ryanair�w Bar-
celonie.�Precyzyjnie�rzecz�ujmując�–�na�lotnisku Reus,�75�kilome-
trów�od�Barcelony.�Udaje�nam�się�zdążyć�na�autokar�Hispanico�
igualdino�(Monbus),�którym�za�14�euro�jedna�osoba�może�doje-
chać�w półtorej�godziny�na�dworzec�autobusowy�Barcelona�Sants.
 
Jesteśmy�trochę�skonsternowani,�bo�co�tu�robić�o drugiej�w nocy�
w Barcelonie?�to�pytanie�po�tygodniu�wydaje�się�nam�śmieszne,�
bowiem�mieszkańcy�Hiszpanii� o  tej� porze� prowadzą� intensyw-
ne�życie�rozrywkowe.�Przykładając�polską�miarkę,�uważamy,�że�

Grzegorz�Pękała

Barcelona:�plaża�–�rozrywki Barcelona:�Museu�d’Art�contemporani�de�Barcelona�MAcBA 

wszyscy�śpią.�Nasz�gospodarz�odpisuje�na�SMS,�żebyśmy�przyby-
wali.�ciągniemy�nasze�walizki�po�ulicach,�nieco�się�gubiąc,�mając�
to�przyjemne�drżenie�serca�w chwilach�zagubienia.�Odczytywa-
nie�oznaczeń�ulic�na�początku�sprawia�nam�kłopot,�ale�po�chwili�
odnajdujemy�mapki�na�przystankach�autobusowych�i idziemy�już�
bez�problemu.�Gdy�docieramy,�w mieszkaniu�w najlepsze� trwa�
impreza.�Na�szczęście�szanują�nasz�dziwny�polski�zwyczaj�spania�
w nocy�i cichną.�Pokój�jest�ciasny,�ale�po�co�nam�więcej,�skoro�
nastawiliśmy�się�na�zwiedzanie?�Dostaliśmy�klucze�i wyruszamy�
w drogę.

Ulica Joaquin Costa� pełna� jest� sklepików�z owocami,� knajpek�
otwieranych�przed�północą�i minisklepów�zwanych�supermer-
cato.�Przewija�się�tu�wiele�narodowości�i wyznań.�Kto�w Polsce�
by�pomyślał,�że�obok�siebie�sklepy�będą�mieć�chrześcijanin,�hin-
dus,� żyd� i muzułmanin.�U  tego�ostatniego�kupujemy�olejek�do�
opalania�i wodę.�Na�plażę�też�się�wybieramy,�w końcu�to�nasz�
jedyny�tydzień�wakacji�w tym�roku.
 
Pierwszego�dnia�jest�pochmurno,�zatem�zagłębiamy�się�w pobliski�
Plac Catalunya�i odchodzącą�od�niego�ulicę�La Rambla�z depta-
kiem�na�środku.�Po�jednej�stronie�jest�nasza�dzielnica�z rajem�desko-
rolkowców�pod�Muzeum�Sztuki�Współczesnej�(MACBA – museu 
d’Art�contemporani�de�Barcelona),�po�drugiej�–�Barri Gotic wraz 
z katedrą.�Przejdziemy�wszystkie�uliczki�wzdłuż�i wszerz,�bo�ich�ma-
gia�jest�niezwykła.�Zaułki,�sklepiki,�suszące�się�pranie�nad�głowami�
przechodniów,�ciekawe�kartonowe�i�gipsowe�postacie�wystawio-
ne�na�balkonach.�Przy�końcu�rambli�od�strony�morza�skręcamy�do�
Portu�Olimpijskiego.�W samą�porę�chowamy�się�w barze,�bowiem�
lunął�właśnie�deszcz.�Przez�kolejne�dni�towarzyszą�nam�upał�i słoń-
ce,�aż�do�wyjazdu,�gdy�znów�leje�jak�z cebra.�temperatury�30�st.�
c�w dzień�i 25�w nocy�rozleniwiają�i nastrajają�do�leżenia�na�plaży�
oraz� siedzenia�w kawiarnianych�ogródkach.�Przyjmujemy�prosty�
tryb�funkcjonowania�–�rano�zwiedzamy,�po�południu�odpoczywa-
my�na�plaży,�a wieczorem�smakujemy�tętniące�życie�knajpiane.

Pamiatki�Fc�Barcelona�na�rambla

Żelaznymi�punktami�wycieczki�do�Barcelony�są�Sagrada�Familia�
w eixample,�katedra�w Barri�Gotic�(dzielnica�gotycka)�i wioska�
olimpijska�na�Montjuic�(Góra�Żydów).�Koniecznie�wspinamy�się�
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Barcelona:�Museu�Nacional�d’art�de�catalunya

Barcelona: Montjuic, fontanny – pokaz

do�Parku�Guell�i na�stadion�camp�Nou�–�siedzibę�Fc�Barcelona.�
Warto�zajrzeć�na�targ�owocowy,�warzywny� i mięsno-rybny�Bo-
queria�przy�rambli.�Przy�Passeig�de�Gracia�są�casa�Batllo�i casa�
Amatller,�w bocznych�uliczkach�eixample�rozlokowały�się�modne�
puby�i kluby,�także�gejowskie.

Jak�jest�w tych�miejscach?�Do�kościoła�Świętej Rodziny nawet 
nie�próbujemy�się�dostać,�bo�kolejka�zawija�się�wokół�budynku�
na�długości�dobrych�kilkudziesięciu�metrów.�Obejrzeliśmy�zdjęcia�
w internecie.�Katedra�jest�w remoncie,�ale�plac�wokół�niej� jest�

przyjazny.�Na�Montjuic�wchodzimy�przez�wielki�Placa Espanya,�
oglądamy�stadion�i baseny�olimpijskie,�a dodatkowym�bonusem�
jest�wspaniała�panorama�Barcelony�i wieczorny�pokaz�podświe-
tlanych�fontann.�Park Guell�pełen�jest�turystów,�ale�przyjemnie�
się�tu�zagubić�w małych�dróżkach.�Na�Camp Nou�buszujemy�po�
sklepiku�dla�fanów�–�gadżetach,�koszulkach,�piłkach�i szalikach�
Fc�Barcelona.�Na�targu Boqueria�stragany�uginają�się�pod�cię-
żarem�owoców�–� tych� tropikalnych� i morskich,�a  także� innych�
lokalnych�produktów.

Barcelona: park Guell

Barcelona: platja Barceloneta

12 13



casa�Milà,�inaczej�La�Pedrera

Mimo�iż�zapłaciliśmy�słono�za�bilety�lotnicze,�trafiliśmy�z terminem�
podróży�najszczęśliwiej�jak�mogliśmy.�Pod�koniec�września�w Bar-
celonie�odbywa�się�wielka� impreza La Merce.�Wówczas�przez�
miasto�paradują�wielkie�kukły,�jest�hałas,�zabawa,�radość.�Na�kilku�
scenach�grają�zespoły�reprezentujące�różne�gatunki�muzyczne.

tydzień�minął� szybko.�Wracamy�do� kraju� niepocieszeni,� bo� żal�
plaż�i barcelońskiego�swobodnego�stylu�życia.�Po�wyjściu�z samo-
lotu�szczękamy�zębami...

PS.�19�marca� lecimy�do�Walencji�na�Las�Fallas.�Przewodnik�po�
Barcelonie�oraz�relacje�z Las�Fallas�znajdziesz�na�www.yougo.pl

chcesz�nauczyć�się�hiszpańskiego?�
Sprawdź�www.uczsiejezyka.pl

Barcelona:�casa�Amatller Barcelona: targ la Boqueria

Barcelona:�casa�Batllo

 Pamiątki z Barcelony

Pożądanym prezentem mogą być:
• paczka z Vila Viniteca - zestaw katalońskich pikant-

nych wędlin, oliwa extra vergine Serra Ferran, bar-
wiony ośmiornicowym “atramentem” ryż Querida 
Carmen’s Arroz Negro, czekolada Xavier Mor i wino 
L’O de L’Origan

• gadżety ze sklepiku FC Barcelony na stadionie Camp 
Nou

• pamiątki związane z Antonim Gaudim

Pamiętaj tylko, że podczas lotu płynów nie przewo-
zimy w bagażu podręcznym, więc nie wpakuj tam 
oliwy i wina.
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 Centrum Barcelony

Niektóre�ciekawe�miejsca�to:
1 �Plac�catalunya
2 �Deptak�La�rambla
3 �Muzeum�MAcBA
4  Barri Gotic
5  targ Boqueria

6  placa reial
7 �Stocznie�Drassanes
8 �Kolumna�Kolumba�i�port
9  muzeum Historii katalonii
10 �łuk�triumfalny
11 �Parc�de�La�ciutadella
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Jordi�Serra

eFeKtY�iGrZYSK�1992

Wraz�z igrzyskami�Olimpijskimi�w Barcelonie�w 1992�roku�mia-
sto�znacząco�się�zmieniło.�impreza�dostarczyła�miastu�okazji�do�
odnowienia�się.�Burmistrz�Maragall�zawsze�powtarzał,�że�skoro�
Barcelona�to�nie�stolica�państwa,�imprezy�tej�rangi�są�potrzebne,�
aby�miasto�się�rozwijało.

Przedsięwzięcie� było� obarczone� ryzykiem,� głównie� z  powodu�
zaniedbań� urbanistycznych� trwających� do� lat� osiemdziesiątych,�
ale� ocena� ryzyka� i  korzyści� zgłoszenia� kandydatury� Barcelony�
do�organizacji�igrzysk�Olimpijskich�była�pozytywna.�inne�miasta�
kandydujące�również�myślały�podobnie�–�burmistrz�Birmingham�
powiedział�potem,�że�mimo�przegranej�walki,�już�samo�ubiega-
nie�się�o igrzyska�zwiększyło�rozpoznawalność�miasta,�podobnie�
oświadczył�burmistrz�Brisbane.�Można�zatem�powiedzieć,�że�już�

samo�przygotowanie�kandydatury�może�być�pozytywne,�jeśli��wy-
korzysta�się�większość�przytrafiających�się�na�tej�ścieżce�okazji,�na�
przykład�dobrze�ukierunkowane�kampanie�reklamowe�czy�zmiany�
w urbanistyce,�które�spełniają�przyszłe�potrzeby�miasta.�Barcelo-
na�odrobiła�lekcję:�zaplanowała�rozwój�miasta,�zaprojektowano�
ciekawe�kampanie�wizerunkowe�i znacząco�zyskała,�nawet�biorąc�
pod�uwagę�koszty�wielkiego�wysiłku�włożonego�w organizację�
igrzysk.�impreza�okazała�się�spektakularnym�sukcesem.

Barcelona,�która�wyłoniła�się�po�igrzyskach,�była�bardziej�upo-
rządkowanym�i popularnym�miejscem,�z lepszą�ofertą�turystycz-
ną.�Odtąd�przedstawiała�się�i była�postrzegana�jako�cenione�na�
całym�świecie,�kosmopolityczne�miasto.

Jordi�Serra,�Dyrektor�Logistyki�

w�Komitecie�Organizacyjnym�igrzysk�Olimpijskich�

Barcelona�1992,�członek�Fundació�catalunya�europa

Widoczne� zmiany� miały� miejsce� w  sporcie,� ofercie� kulturalnej�
i urządzeniu�miasta,�ale�najważniejsze�odbyły� się�w obywate-
lach.�Mieszkaniec�Barcelony�odzyskał�dumę�z przynależności�do�
miasta.�Odkrył,�że�należy�do�grupy,�która�jest�w stanie�zorganizo-
wać�imprezę�podziwianą�na�całym�świecie.�igrzyska�Olimpijskie�
w  Barcelonie� chwalone� były� przez� szereg� sportowców,� MKOl�
i wielu�innych�znaczących�liderów�życia�publicznego.�Oznacza�to�
rzadki�przypadek,�gdy�wszyscy�zgodzili�się�zakwalifikować�igrzy-
ska�jako�“best�Olympic�Games�ever”�(najlepsze�w historii).

Z punktu�widzenia�turystyki,�igrzyska�były�kamieniem�milowym.�
często�uważa�się,�że�zawody�spowodowały�zwiększenie� ilości�
miejsc�hotelowych� lub�pozwoliły� „umieścić”�Barcelonę�na�ma-
pie�świata�poprzez�imponujący�przekaz�medialny.�Ale�ważne,�by�
pamiętać�efekt�jakościowy�-�igrzyska�Olimpijskie�były�bodźcem,�
który�umożliwił�już�w rok�po�nominacji�na�gospodarza�imprezy,�
rozpocząć�proces�rozważań�o przyszłości�miasta.�Jednym�z efek-
tów,�być�może�najważniejszym,�było�stworzenie�organizmu�pu-
bliczno-prywatnego� odpowiedzialnego� za� politykę� w  zakresie�
turystyki�i promocji�miasta.�

Kampanie� informacyjne� o  Barcelonie� jako� atrakcji� turystycznej�
były�niezbędne,�aby�osiągnąć�długofalową�popularność�i pozy-
tywny�wizerunek,�który�Barcelona�posiada�obecnie.�ta�popular-
ność�przeniosła�się�też�do�świata�biznesu,�dzięki�czemu�miasto�
jest�postrzegane�jako�dobre�miejsce�na�organizację�profesjonal-
nego�wydarzenia�biznesowego.�

Poza� tym,� olimpiada� dała� impuls� do� aktualizacji� infrastruktury�
turystycznej,�zarówno�pod�względem�ilościowym,�jak�i jakościo-
wym.�Po�zawodach�proces�nie�zatrzymał�się,�rozbudowa�miasta�
pozwoliła�na�ciągłe�polepszanie�oferty.�

ten�dynamiczny�proces�(przed,�w trakcie�i po�igrzyskach)�spowodo-
wał,�że�Barcelona�jest�jedynym�europejskim�miastem,�które�już�dwie�
dekady�notuje�najwyższy�poziom�rozwoju�turystycznego.�Mamy�tu�
żywy�przykład,�że�maksymalne�wykorzystanie�atutów��wydarzenia,�
w tym�przypadku�imprezy�sportowej,�może�przekształcić�postrze-
ganie�miasta�przez�nie�same.�Wyjątkowy�i kluczowy�mechanizm�
marketingowy�igrzysk�przywiódł�Barcelonę�do�obecnej�pozycji.�

Możemy�pewne�parametry,�które�pozwalają�nam�mierzyć�rozwój�
działalności�turystycznej,�podać�w szczegółach�na�przestrzeni�od�

dwóch�lat�przed�igrzyskami�do�dziś.�Hoteli�i obiektów�noclego-
wych�w 1990� roku�było�118�–� z 10�265�pokojami� i 18�569�
łóżkami.�Dwa� lata�później,�podczas� igrzysk,�miasto�miało�148�
obiektów�z 13�352�pokojami�i 25�055�łóżkami.�Obecnie�Barcelo-
na�ma�ponad�350�hoteli�z 32�000�pokoi�i 60�000�łóżek.

Zainteresowanie� sektora� prywatnego� jest� jedynym�wytłumacze-
niem�wzrostu�liczby�odwiedzających�Barcelonę�–�zarówno�w celach�
rekreacyjnych,� jak� i zawodowych.�Liczba�gości�wzrosła�o 250%,�
a liczba�spędzanych�tu�nocy�o 300%.�W latach�od�1990�do�2000�
wzrost�liczby�turystów�w Barcelonie�wyniósł�105%,�w porównaniu�
do�75%�w Pradze,�60%�w Berlinie,�35%�w Amsterdamie,�33%�
w Madrycie,�30%�w Londynie,�14%�w rzymie�i 5%�w Paryżu.�

Ważnym�elementem�do�analizy�jest�ewolucja�typu�gości.�turysty-
ka�biznesowa�i zawodowa�w 1990�roku�stanowiła�70%�ogółu,�
a obecnie�60%�turystów�przybywa�tu�rekreacyjnie�i prawdopo-
dobnie�część�z nich�w wyniku�igrzysk.�Ktoś�powiedział,�że�igrzy-
ska�przekształciły�“miasto�pokroju�Manchesteru�w śródziemno-
morską�copacabanę”.

Nim�zakończę,�wskażę� jeszcze�na�dane�z dwóch�ważnych�ob-
szarów,�które�przeszły�spektakularny�rozwój:�w 1990�roku�Bar-
celona�była�miejscem�około�375�spotkań,�sympozjów,�wystaw�
i konferencji� z  liczbą�105�000�uczestników.�Dziś�doliczymy�się�
2500�wydarzeń�z 700�000�uczestników.�W 1990�roku�do�por-
tu�w Barcelonie�wpłynęło�207�statków�ze�115�000�pasażerów,�
a dziś�zawija�tu�1500�statków�wycieczkowych�z 2,5�mln�pasa-
żerów.�W rankingu�wycieczkowych�portów�śródziemnomorskich�
Barcelona�jest�na�pierwszym�miejscu�–�przed��Pireusem,�Kusada-
si,�Mykonos�i Wenecją.

Można� powiedzieć� więc,� że� Barcelona� jest� architektonicznym,�
kulturowym,� klimatycznym� i  historycznym� dziedzictwem,� które�
igrzyska� Olimpijskie� ożywiły� i  pokazały� światu.�W  1992� roku�
miasto�pokazało�wiele�twarzy,�które�zbudowały� jej�osobowość�
i jednocześnie�odmłodziły.

Barcelona:�stadion�olimpijski�
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OSOBLiWOści�
ANDALUZJi
Andaluzja� –� plaże� skąpane� w  słońcu,� ogniste� flamenco,�
krwawe� korridy,� świeże� frutti� di�mare,� orzeźwiające� gazpa-
cho,�niepowtarzalny�smak�sherry…�Jednym�słowem�–�kwin-
tesencja�hiszpańskości�ukryta�na�dalekim�południu�Półwyspu�
iberyjskiego.�Wszystko� jest� tu�najbardziej�pełne,�esencjonal-
ne,�kipiące�temperamentem.�Nic�więc�dziwnego,�że�właśnie�
ten�region�Hiszpanii�uchodzi�za� jeden�z najpopularniejszych�
wśród�turystów.�Odwiedzając�Andaluzję�warto�jednak�zjechać�
z zatłoczonego�wybrzeża�i wgryźć�się�w ląd�pełen�osobliwo-
ści,�jakich�niedoświadczony�turysta�nie�miał�okazji�w swoim�
życiu� widywać� zbyt� często.� Proponujemy� więc� odłożyć� na�
chwilę�przewodniki� i  zapuścić� się�w głąb�Andaluzji,� by�od-
krywać�zakątki�położone�z dala�od�wielkich�miast�i kurortów.�
Bez� wątpienia� właśnie� te� miejsca� obudzą� w  nas� emocje,�
które�z wypiekami�na�twarzy�będziemy�próbowali�zatrzymać�
w obiektywie�aparatu.

 Na Dzikim Zachodzie

Miłośnicy� westernowych� klimatów� w  pierwszej� kolejności�
powinni� skierować� się�w  stronę�wybrzeża�costa� de�Alme-
ria.�Jadąc�na�północ�od�Almerii,�naszym�oczom�ukazuje�się�
iście�amerykański� krajobraz,� łudząco�przypominający�Arizo-
nę.�Spalone�słońcem�czerwone�skały�ze�skąpą�szatą�roślinną,�
malownicze�wąwozy� i wyschnięte� koryta� rzek� okresowych�
pozwalają�poczuć�się�przez�chwilę�jak�filmowi�bohaterowie�
Dzikiego�Zachodu.�Dzięki�swoim�niezwykłym�walorom�krajo-
braz�Almerii�był�wielokrotnie�wykorzystywany�jako�sceneria�
amerykańskich� westernów.� Decydowały� o  tym� oczywiście�
znacznie� niższe� koszty� takich� produkcji,� lecz� także� zapiera-
jące�dech�w piersiach�krajobrazy,�które�w niczym�–�oprócz�
powierzchni�–�nie�ustępowały�bezkresnym�preriom�Ameryki.�
Mistrz�kina�Dzikiego�Zachodu�Sergio�Leone�nakręcił�tu�m.in.�
swoje�największe�produkcje�z udziałem�nieśmiertelnego�clin-
ta�eastwooda:�„Za�garść�dolarów”,�„Za�kilka�dolarów�więcej”�

Malownicza okolica Rondy

i „Dobry,�zły� i brzydki”.�Andaluzyjskie�krajobrazy�wykorzystał�
również�Steven�Spielberg�przy�realizacji�filmu�„indiana�Jones�
i Ostatnia�Krucjata”.�Westernowe�miasteczka�zbudowane�na�
potrzeby�filmów�zachowały�się�do�dziś,�stanowiąc�niezwykle�
sugestywne� dopełnienie� tego� krajobrazu.�Można� oczywiście�
wejść�na�teren�miasteczek�–�bilety�wstępu�kosztują�około�

20�euro�(dorośli)�i 10�euro�(dzieci).�W ramach�biletu�możemy�
zobaczyć�między�innymi�brawurowy�napad�na�bank�i uliczną�
strzelaninę�w wykonaniu�wytrawnych� rewolwerowców.�trzy�
westernowe�miasteczka�Oasys�theme�Park,�Fort�Bravo�i We-
stern�Leone�zlokalizowane�są�nieopodal�tabernas,�35�km�na�
północ�od�miasta�Almeria.

Miasteczko�Filmowe

Jakub�chwedczuk
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 Guadix – wioska troglodytów
Niewielkie�i z pozoru�zwyczajne�miasteczko�ulokowane�55�km�na�
północny�wschód�od�Granady�kryje�w sobie�dość�osobliwe�do-
mostwa.�Wystarczy�zapuścić�się�w peryferyjne�dzielnice�miasta,�
by�przeżyć�niezamierzoną�i zupełnie�zaskakującą�podróż�w cza-
sie.�„Wioska�troglodytów”,�nazywana�tak�przez�miejscowych,�to�
dzielnica�miasta�pełna�domów�wykutych�w skałach!�i podkreślić�tu�
należy,�że�osobliwe�mieszkania�nie�są�rodzajem�skansenu�otwar-
tego�wyłącznie�dla�zwiedzających,� lecz�w pełni�funkcjonalnymi�
mieszkaniami,� zaludnionymi�przez�nietuzinkowych�Hiszpanów!�
Pierwsi�mieszkańcy,�którzy�wpadli�na�pomysł�tego�typu�„budow-
nictwa”�pojawili�się�w XVi�wieku.�Byli�to�Maurowie,�ukrywający�
się�przed�prześladowaniami�religijnymi.�Krajobraz�tej�dzielnicy�na�
pierwszy�rzut�oka�może�wydawać�się�chaotyczny�i ubogi,�gdyż�
ponad�ziemią�widoczne�są� jedynie� jakby�fragmenty�budynków�
–�kominy� lub�same�elewacje�z drzwiami�wejściowymi.� Jednak�
niech�to�wrażenie�nas�nie�zwiedzie�–�mieszkania�wykute�w ska-
łach,�niegdyś�zamieszkałe�przez�najbiedniejszych,�dziś�wyposa-
żone�we�wszelakie� luksusy,� stały� się�modnymi�apartamentami�
oraz� lokalami�do�wynajęcia�dla� turystów�poszukujących�nieco-
dziennych� wrażeń.� Według� mieszkańców� wioski� troglodytów,�
olbrzymią�zaletą�takich�mieszkań�jest�stała�temperatura�panująca�
wewnątrz,� która�oscyluje�w granicach�20ºc,� co� jest�niezwykle�

w muzeum skalnego domu

Krajobraz�Guadix

Puente�Nuevo�od�strony�wschodniej Wąwóz�rzeki�Guadalevin�dzielący�miasto

komfortowe�w letnie�upały�sięgające�tutaj�nawet�40ºc.�Można�
się�o tym�przekonać,�wybierając�się�do�muzeum�utworzonego�
w jednym�z takich�domów.�Za�kilka�euro�przeniesiemy�się�w cza-
sie�o co�najmniej�100� lat,�aby�poznać�dawne�życie� lokatorów�
skalnych�mieszkań.

 Ronda – miasto w rozkroku

Poruszając�się�wzdłuż�costa�del�Sol�docieramy�do�Marbelli,�na-
stępnie�skręcamy�na�północ�i po�około�60�km�wspaniałej�wido-
kowej�trasy�przez�góry�Serrania�de�ronda�docieramy�do�rondy,�
położonej� w  prowincji� Malaga.� O  niezwykłości� tego� miasta�
świadczą�co�najmniej�dwie�rzeczy�–�korrida�oraz�most.�ronda�
jest�uważana�za�kolebkę�korridy�w Hiszpanii.�Znajduje�się�tutaj�
arena�do�walk�Plaza�de�toros�z końca�XViii�wieku�oraz�muzeum�

korridy.�Jednak�najbardziej�spektakularnym�elementem�miasta�
jest�wysoki�na�około�100�metrów�most�Puente�Nuevo.�Został�
on� zbudowany�w  1793� roku� na�wąwozie� rzeki� Guadalevín,�
który�dzieli�miasto�na�dwie� części�–� starą�arabską� i nowszą,�
powstałą�po�wypędzeniu�arabów�(rekonkwiście)�w XV�wieku.�
Dzięki� temu�ronda�położona�na� skraju�wąwozu�przypomina�
miasto� stojące�w gigantycznym� rozkroku,� który� niejako� łączy�
hiszpański� dorobek� kulturowy� z  arabskimi� korzeniami.� Z  za-
chodniej�części�miasta,�ulokowanej�na�kilkudziesięciometrowej�
skarpie,�roztacza�się�niesamowity�widok�na�pagórkowaty�teren�
pokryty� drzewkami�oliwnymi� i  sadami�owocowymi.� i można�
by�kontemplować�ten�krajobraz�godzinami,�gdyby�nie�wielkie�
zachodzące�słońce�schodzące�za�bezkresny�horyzont�i świado-
mość,�że�to�dopiero�początek�andaluzyjskiej�przygody…�Hasta�
la�Vista�en�Andalucia!�
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widok na miasto od strony zachodniej

przed plaza de toros
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Przedstawiamy� najciekawsze� zdjęcia� nadesłane� na� konkurs� Praktycznego�
przewodnika i unity line

KONKUrS
ZiMOWe�ZDJęcie

fot.: Adam Falkowski fot.: Tomasz Dominia
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fot.: Kamila Zerańska
fot.: Adam Falkowski fot.: Marcin Jary

fot.: Tadeusz Pruchniewski
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Z aparatem
�PrZeZ�śWiAt

Kurs fotografii – Światło

W dobie powszechnej digitalizacji,  aparaty cyfrowe stały się czę-

ścią naszej codzienności, a fotografia przeżywa „drugą młodość”.  

Myślę, że mało kto podróżuje bez aparatu – zapisując przeżyte 

chwile tylko we własnej pamięci. Cykl artykułów poświęcony bę-

dzie właśnie fotografii w podróży. 

Złota godzina
Nie zawsze trzeba sprzętu fotograficznego z najwyższej półki, aby 

nasze zdjęcia nabrały lepszego wyrazu. Nie jest potrzebna intuicja, 

szczęście, temat. Najistotniejszym czynnikiem jest światło. To ono 

jest najlepszym twórcą zdjęć. Oczywiście jest światło, które pomaga 

w tworzeniu dobrych zdjęć, ale jest również takie, które szkodzi. 

Kiedy więc warto fotografować? Ta pora dnia nosi miano „złotej 

godziny” (ang. golden hour) a termin ten zawdzięczamy jednemu 

z najlepszych fotografów krajobrazu - Galenowi Rowellowi.  Jest to 

moment, kiedy słońce znajduje się jeszcze za horyzontem – krótko 

mówiąc okolicę wschodu i zachodu słońca. Polecam stronę http://

www.golden-hour.com  - gdzie kalkulator podpowie nam w jakich 

godzinach, w danej lokalizacji przypadnie ten moment. 

Dlaczego wtedy?
 Miękkie, ciepłe światło nadaje się nie tylko do fotografowania 

krajobrazów, ale również portretów. Wschód i zachód słońca to 

na początku duża fascynacja „kolorami nieba”. Krwiste czerwie-

nie, pomarańcze z domieszką błękitu... gdy na niebie są jeszcze 

kłębiaste chmury, całość zapiera dech w piersiach. Warto jednak 

czasem obrócić się za siebie i spojrzeć na scenerię oświetlaną przez 

wschodzące/zachodzące słońce. Jego niskie położenie sprawia, że 

twarze fotografowanych osób są równomiernie oświetlone – a co 

za tym idzie, brak kontrastów, niekorzystnych cieni – dla porówna-

nia spróbujcie wykonać portret w tym samym miejscu np. w oko-

licach godziny 12 (gdy słońce jest w zenicie) oraz podczas złotej 

godziny. Efekt może być zadziwiający. Tak samo jest z budynkami, 

gdy słońce jest wysoko, cienie są ostre a kontrastowość sceny na 

tyle duża,  że aparat nie jest w stanie zarejestrować sceny tak jak 

ludzkie oko (zainteresowanych odsyłam do tematu: zakres tonalny 

aparatu cyfrowego).
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Gdy słońce zajdzie…
..to chowamy aparat do torby i wracamy. Nic bardziej mylnego! 

Kiedy słońce jest już za horyzontem i koloruje niebo pastelowymi 

barwami – to świetny moment na robienie zdjęć „nocnych”. Niebo 

nie jest jeszcze koloru smolistej czerni, a latarnie uliczne powinny 

już oświetlać miasto. Niestety, nie zapomnijmy o tym, że wyko-

nanie takich zdjęć bez statywu (nawet zaimprowizowanego – dla 

tych którzy mają doświadczenie) jest prawie niewykonalne, gdyż 

czasy naświetlania często przekraczają 0,5s. Jeżeli natomiast nie 

mamy statywu, zawsze możemy pokusić się o ciekawe ujęcie ko-

lorów nieba.

„Automat” – wróg fotografa
Ostatnia kwestia, ale jak istotna. Fotografując w „złotej godzinie” 

wyłączmy automatyczny balans bieli (Auto White Balance), jeśli 

nie chcemy aby aparat (który przecież WIE LEPIEJ ;) )zredukował 

naszą ciepłą scenerię. Dobranie odpowiedniej opcji spośród pro-

ponowanych przez aparat (dla zaawansowanych temperatury 

barwowej wyrażonej w Kelwinach) wymaga doświadczenia, ale 

możemy wykonać kilka ujęć z różnymi ustawieniami i porównać, 

na których efekt jest najbardziej zbliżony do tego co widzimy 

znad wizjera :)
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BUłGAriA�
,,NA�ZDrAWe!”�
�Wyśmienite�wina,�mocna�rakija,�orzeźwiający�tarator,�szopska�
sałata,�a do� tego�ciepłe�morze,�gorący�piasek� i  zabytki� sprzed�
trzech�tysięcy�lat�–�taki�obraz�tworzy�Bułgaria�w telegraficznym�
skrócie.�Niestety,� żadne� słowa� nie� oddadzą�w pełni�widoków�
roztaczających�się�w miastach�i miasteczkach�położonych�tuż�nad�
brzegiem�Morza�czarnego.�

Złotym�miejscem�na�wypoczynek�w tym�kraju�są�Złote�Piaski,�czyli�
drugi�co�do�wielkości�nadmorski�kurort.�Jego�nazwa�wzięła�się�
od�koloru�piasku,�który�złoci�tamtejsze�plaże.�W bliskim�sąsiedz-
twie�leży�park�przyrodniczy�stanowiący�idealne�miejsce�dla�spa-
cerowiczów�szukających�ochłody�w cieniu�drzew�oraz�ugaszenia�
pragnienia�przy� leśnych�źródełkach.�Na�amatorów�plażowania�

Justyna�rut
są�miejsca�z leżakami,�a dla�tych�bardziej�aktywnych�boiska�do�
siatkówki,�wypożyczalnie�motorówek,� statki� rejsowe�bądź� loty�
specjalnym�balonem�tuż�nad�morskim�akwenem.�Przy�bardziej�
skalistym�wybrzeżu� dla� zwolenników� ,,pełnego”� opalania�wy-
znaczono� fragment� plaży� dla� nudystów.� ciekawym� zabiegiem�
kosmetycznym� jest�oferowane�w  tym�kurorcie�„fish�spa”�pole-
gające�na�włożeniu�nóg�do�akwarium,�gdzie�pływają�małe�rybki�
obgryzające�martwy�naskórek�stóp.

W wolnej� chwili�warto�wybrać� się� do�pobliskiej�Warny,� gdzie�
czeka�na�nas�polski�akcent�w postaci�mauzoleum�króla�Włady-
sława�Warneńczyka,�który�zginął�mając�zaledwie�dwadzieścia�lat�
w czasie�walk�o wyzwolenie�Bułgarii�spod�tureckiego�panowa-
nia.�Spacerując�po�warneńskich�ulicach�nie�sposób�ominąć�drugą�
pod�względem�wielkości� bułgarską� świątynię,� czyli� katedralną�
cerkiew�Zaśnięcia�Bogurodzicy�wykonaną�w  stylu�bizantyjskim�
oraz�ozdobioną�wewnątrz�pięknym�ikonostasem.�Decydując�się�
na� podróż� komunikacją�miejską�można� się� lekko� zdziwić,� po-
nieważ�biletów�nie�kupimy�ani�w kiosku,�ani�w automacie,�ale�
u pani,�która�jest�w każdym�autobusie�lub�trolejbusie�i pilnuje,�
aby�każdy�z podróżujących�miał�odpowiedni�bilet.
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Autorka�–�Justyna�rut

Widok�na�Nesebyr

Francuski�akcencik�w�Złotych�Piaskach Fish�spa
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Dla�miłośników�dalszych�wypraw,�nie�tylko�w skali�kilometrów,�
ale�także�lat,�idealne�jest�odwiedzenie�Nesebyru.�Miasto�zostało�
założone�na�półwyspie�przez�traków�ponad�3 000�lat�temu�i było�
zwane�Manabrią,�a później�Mesambrią.�Obecnie�można�w nim�
kupić�wino�wyrabiane�według�tradycyjnej�i strzeżonej�receptury�
zwane�dokładnie�tak�jak�jedna�z pierwszych�nazw�dzisiejszego�
Nesebyru.�W trakcie�spaceru�po�zaułkach�ulic�turyści�często�za-
praszani� są�na�degustacje� rodzimych� trunków.�Przed�zakupem�
wybranego�wina�warto� �skorzystać�z  takiego�zaproszenia,�po-
nieważ�nie�wszystkie�są�godne�polecenia.�choć�smak�jest�rzeczą�
gustu,�a o gustach�jak�wiadomo�się�nie�dyskutuje…

Bułgaria�stanowi�raj�dla�smakoszy�potraw�bogatych�w warzywa,�
owoce�i ryby,�które�są�tutaj�wyjątkowo�smacznie�przyrządzane.�
Najbardziej� słynnym�daniem� jest� � sałatka� szopska�oraz� tarator�
(chłodnik�z ogórkami,�orzechami�włoskimi� i czosnkiem)�wprost�
idealny�na�upalne�dni.�Dla�osób�preferujących�mięsne�potrawy�
można�polecić�kawarmę,�która�jest�mieszaniną�różnego�rodzaju�
mięs�smażonych�z cebulą�i przyprawami�lub�giuwecz,�czyli�du-
szone�mięsne�kawałki�z warzywami.�

ten� słoneczny� kraj� słynie� także� z  tanich,� ale� zarazem� dobrych�
win�i  innych�napojów�wyskokowych.�Dla�miłośników�mocniej-
szych�trunków�sprawdzi�się�wysokoprocentowa�rakija,�smakowo�
przypominająca�brandy�i przyrządzana�głównie�ze�śliwek,�choć�
istnieją��różne�jej�odmiany�wyprodukowane�także�z winogron,�
moreli�i innych�owoców.�Zdecydowanie�lżejszymi�alkoholami�są�
bułgarskie�wina,�których�bogactwo�smaków�zaspokoi�nawet�naj-
większych�koneserów.�Piwosze�pragnienie�ugaszą�regionalnymi�
piwami,�takimi�jak:�Zagorka�czy�Astika.�

Na�straganach�poza�owocami,�warzywami�i rękodziełem�gosz-
czą�również�rozmaite�przyprawy,�kosmetyki�z płatków�róży�oraz�
słodkie�miody�z dodatkiem�migdałów,�orzechów�lub�innych�roz-
maitości.��Niestety�często�ceny�dla�obcokrajowców�są�zupełnie�
inne�niż�dla�Bułgarów,�więc�można�się�targować,�co�nie�zawsze�
jest� łatwym�zadaniem,� lub�wybrać�na�zakupy�w  towarzystwie�

znajomego�Bułgara�i zapłacić�znacznie�mniej.�W większych�ku-
rortach�jak�na�przykład�Złote�Piaski�zazwyczaj�sporo�przepłacimy.�
Zakupy�róbmy�więc�w większych�miastach�-�owoce�zamiast�za�
pięć�lewów�dostaniemy�za�jednego.�ceny�biletów�w komunikacji�
miejskiej�są�stosunkowo�niskie�i bardziej�opłaca�się�podróżować�
nią�niż�taksówkami.

Nocą��miasta�przy�wybrzeżu�tętnią�imprezowym�życiem.�W dys-
kotekach�grane�są�europejskie�utwory,�ale�w niektórych�lokalach�
można�się�bawić�przy�dźwiękach�narodowej�bułgarskiej�muzyki.�
Każdy�znajdzie�coś�dla�siebie�niezależnie�od�tego�czy�chce�szaleć�
na�parkiecie,� czy�po�prostu�odpocząć�po�męczącym�dniu�przy�
lampce�wina,�kuflu�piwa�lub�kieliszku�rakiji�mówiąc�po�bułgar-
sku:�„Na�zdrawe!”.

meduza

Mauzoleum�króla�Władysława�Warneńczykauliczne stragany

Uliczki�w�Nesebyrze�z�charakterystycznymi�wystającymi�balkonami

Bilety komunikacji miejskiej w warnie
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Góry
BUłGArii
Pomysł�na�wyprawę�do�Bułgarii�pojawił�się,�jak�zwykle�w przy-
padku� wyjazdów,� nieoczekiwanie,� kiedy� tylko� w  kieszeni�
znalazły� się� fundusze� pozwalające� na� taki� wypad.� Zamiast�
długich� wieczornych� rozmów� na� temat� wyższości� Złotych�
Piasków� nad� Słonecznym� Brzegiem,� kurortów� nadmorskich�
nad� Morzem� czarnym,� oferujących� oprócz� czystych� plaż� 
i ciepłego�morza�socrealistyczną�zabudowę,�jednogłośnie�wy-
braliśmy�inne�warte�zwiedzenia�atrakcje�Bułgarii.�celem�podró-
ży�miały�być�góry�riła�i Pirin,�zaplanowaliśmy�też�krótkie�wizyty�
w  Sofii� i mniejszych,� urokliwych� zakątkach� zachodniej� części�
tego�kraju.

tekst:�Marta�Majtyka���Zdjęcia:�Wojciech�Górski termin� wybrał� się� sam,� był� to� wrzesień,� najlepszy� mie-
siąc� na� wyjazdy,� jaki� tylko� można� sobie� wymarzyć.� i  tak,�
szybko� pakując� się� do� samochodu,� 20� września� 2010� 
o godzinie�18.30,�po�niespełna�27-godzinnej� (!)�nieustającej�
podróży�dotarliśmy,�z przygodami�(a jakże!),�do�miejsca�zapla-
nowanego�jako�początek�bułgarskiej�trasy.�Niespodzianki,�jakie�
przytrafiły�się�nam�po�drodze,�wynikały�oczywiście��z przemy-
ślanych�i świadomych,�jak�nam�się�wtedy�zdawało,�działań�lo-
gistycznych,�podjętych�przed�wyjazdem.

trasa,� jaką�obraliśmy,�co�tu�dużo�mówić,�nie�okazała�się�naj-
szczęśliwszą.�Przejazd�przez�Słowację�i Węgry�odbył�się�gładko,�
jednak,�kiedy�tylko�wjechaliśmy�na�teren,�skądinąd�ukochanej�
przez�nas,�rumunii�prędkość�poruszania�się�spadła�do�jakichś�
30�km/h.�Brawo�dla�rumunii,�że�remontuje�drogi�–�ale�żeby�od�
razu�wszystkie?!�ilość�zwężeń,�dziur�i wyskakujących�na�drogę�
psów,� przekroczyła� wszelkie� unijne� normy.� Na� swoje� uspra-
wiedliwienie,� do� pewnego� etapu�mieliśmy� twardy� argument�
w ręku,�a mianowicie�mniejszy�koszt�winiet�na�terenie�rumunii�
niż�na�autostradach�Serbii,�którą�mogliśmy�wybrać�jako�drugi�
wariant�trasy.

Nasze� złudne� nadzieje� na� tanią� podróż� prysły� w  momencie,�
kiedy�po�uporaniu�się�ze�wszystkimi�robotami�drogowymi�do-
tarliśmy�do�miejscowości�calarasi,�gdzie�czekała�nas�przeprawa�
promowa�przez�Dunaj.�Pomińmy�już�fakt,�że�ilość�aut,�jaka�po-
winna�zmieścić�się�na�pokładzie�promu�to�około�dziesięciu,�bo�
faktycznie�weszło�co�najmniej�dwadzieścia�kilka,�łącznie�z tirami.�
W dodatku�opłata�za�tak�komfortową�przeprawę�wyniosła�42�
euro.�Dla�porównania,�podróż�powrotna�wygodnymi�autostra-
dami,�tym�razem�przez�Serbię,�kosztowała�naszą�ekipę�14�euro.

te�trudności�nie�zniechęciły�nas�jednak�i kiedy�w końcu�dotarli-
śmy�do�miejscowości�Samokov,�pełni�entuzjazmu�do�zwiedza-
nia�i wędrowania�po�górach,�zaszyliśmy�się�w hotelu�(witają-
cym�tradycyjną�bułgarską�gościnnością�–�dla�nas�przejawiającą�
się�głównie�atrakcyjnymi�cenami),�planując�następny�dzień.

riła�to�najwyższy�na�Półwyspie�Bałkańskim�masyw�górski.�Naj-
wyższym� szczytem� jest� Musała,� która� wyrasta� na� wysokość�
2925�m�n.p.m.�to�właśnie�ten�szczyt�wybraliśmy�jako�pierwszy�
punkt�naszej�przygody�z górami�Bułgarii.�Przejście� jest� łatwe,�
rozpoczyna�się�od�bardzo�łagodnego�trawersu�i stopniowo�pnie�
się�w górę.�Po�drodze�na�szczyt�można�znaleźć�chatę�górską.�
Z  daleka�wygląda� jak�wielki� kompleks� turystyczny� z  kilkoma�
budynkami.�Dopiero�przy�„bliższym�poznaniu”�okazuje�się,�że�
największy�budynek�ma�okna�zabite�deskami,�kolejny�to�ruina,�
a czynna�jest�wyłącznie�mała,�drewniana�chatka.

Schroniska�w  górach� riła� są� bardzo� gościnne� i wyposażone�
w podstawowe�produkty�niezbędne�turyście.�te,�znajdujące�się�
na�szlaku�na�Musałę,�są�dobrze�zaopatrzone,�bo�tak�naprawdę�
góra�należy�do�łatwych�i przyjemnych.�termin�naszej�wędrówki�
na�najwyższy� szczyt�Bałkanów�przypadł�w niedzielę,�dlatego�
też�wychodziliśmy� na� górę�w  towarzystwie� rodzin� z  dziećmi�
i innych�nieco�przypadkowych�turystów.�Z tego�względu�czu-
liśmy�się�nieco�rozczarowani,�ponieważ�liczyliśmy�na�bardziej�

musala – szczyt

Stobskie�piramidy

widok na doline 7 jezior

w drodze na musale

chata�górska
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samotną�i spokojną�wędrówkę.�rekompensatą�były�wspaniałe�
widoki�i piękna�pogoda.�Po�drodze�mijaliśmy�pasące�się�konie,�
a ze�szczytu�roztaczał�się�widok�godny�zapamiętania.�

Początkowe� plany� zakładały� dalszą�wędrówkę�w  stronę� bar-
dziej�dziewiczych�szczytów�połączoną�ze�spaniem�w opuszczo-
nych�chatach,�bez�żadnych�udogodnień.�Musieliśmy�je�jednak�
zmodyfikować�ze�względu�na�małe�problemy� techniczne�po-
wstałe� podczas� wyjścia.� Dlatego� też� postanowiliśmy� wrócić�
do�miejsca,�z którego�rozpoczynaliśmy�wędrówkę,�a była�nim�
górna�stacja�kolejki�ze�schroniskiem�Yestrebetz.�Kolej�wywozi�
tu�turystów�na�wysokość�1350�metrów,�a podróż�rozpoczyna�
się�z miejscowości�Borowec.�Schronisko�Yestrebetz�jest�godne�
polecenia� -� bardzo� dobre�warunki,� pyszne� jedzenie� i  piękny�
wschód�słońca�w bardzo�niskiej�cenie�kilkunastu�lewów.��

Kolejny�dzień�rozpoczęliśmy�od�postoju�w miejscowości�Stob,�
skąd�udaliśmy�się�na�spacer�trasą�turystyczną�biegnącą�do�bar-
dzo�ciekawych�form�skalnych�zwanych�Stobski�piramidi.�Miękki�
piaskowiec�ukształtowany�słońcem,�wiatrem�i wodą�tworzy�tu�
przeróżne�kształty�na�czele�z iglicami.�Wrażenie�potęgują�kolory�
piaskowca�–�żółte,�pomarańczowe,�czerwone�i brązowe.

Następnie� zwiedziliśmy� Monastyr� riłski,� największy� zespół�
klasztorny�w Bułgarii.�Klasztor�został�wpisany�na�listę�zabytków�
UNeScO�i stanowi�miejsce�święte�dla�Bułgarów,�symbol�pra-
wosławia.�Położony�w leśnej�dolinie,�otoczony�górami,�wyrasta�
ogromy�kompleks�ozdobiony�kolorowymi�malowidłami.�Wnę-
trze� zostało� bogato� ozdobione� freskami,� jednak� największe�

wrażenie�robi�rozległy�dziedziniec�otoczony�arkadami.�Mona-
styr�riłski�stanowi�mieszankę�przepychu�z prostotą�i zasługuje�
na�znalezienie�się�na�trasie�podczas�podróży�po�Bułgarii.

Spokojny,�wręcz�kontemplacyjny,�dzień�w monastyrze�spowo-
dował� chęć� powrotu� na� szlak� górski.tym� razem� nasza� trasa�
biegła�do�Doliny�7�Jezior.�Szlak�rozpoczyna�się�w dolinie,�zaraz�
przy�Monastyrze�riłskim.�Dla�tych�z Was,�którzy�będą�planowali�
wyjazd�w góry�Bułgarii,�warto�wspomnieć,�że�szlaki�górskie�są�
bardzo�dobrze� oznaczone,�w dokładnie� taki� sam� sposób� jak�
u nas�w Polsce,�jednak�znalezienie�wejścia�na�szlak�dostarcza�
nie� lada�problemów.�Na�styku�przecinających�się�różnych�ko-
lorów�tras�również�bywa�kłopotliwie,�ponieważ�o ile�oznacze-
nie�na�samym�szlaku�jest�wyraźne,�to�tabliczki�kierujące�np.�na�
dany�szczyt�są�zazwyczaj�zupełnie�nieczytelne�z powodu�rdzy.

Niebieski�szlak�biegnący�od�monastyru�rozpoczyna�się�żmud-
nym,�czterogodzinnym�podejściem,�które�nie�zakłada�za�bardzo�
możliwości�trawersowania�zbocza,�jednak�dzięki�temu,�szybko�
zyskuje�się�wysokość.�Największej�radości�podczas�podchodze-
nia�pod�górę�dostarczają�roztaczające�się�co�kawałek�nowe�wi-
doki�i malejący�zarys�Monastyru�riłskiego.�Po�osiągnięciu�prze-
łęczy� wkroczyliśmy� na� piękny� pod� względem� roztaczających�
się�widoków,� czerwony� szlak�biegnący�przez�Malak�Mermer,�
Dodov�Vrah�i Damgę�do�przełęczy�razdela.�Zaletą�trasy�do�Do-
liny�Siedmiu�rilskich�Jezior�od�tej�strony�jest�niespodziewanie�
otwierający� się� fantastyczny�widok� na� jeziora� polodowcowe,�
których� lazurowy� kolor� najlepiej� podziwiać�właśnie� najpierw�
z góry,�a potem�każdego�z osobna,�spacerując�szlakiem�wyty-
czonym�między�nimi.�

Dzień�zakończyliśmy�odpoczynkiem�w schronisku�rilski�ezera�
(miejsce�w pokoju�wieloosobowym�kosztowało�nas�13�lewów).�
rano�zeszliśmy�na�parking�znajdujący�się�przy�dolnej�stacji�ko-
lejki�i stamtąd�skierowaliśmy�się�w stronę�kolejnego�monastyru.

Monastyr� rożeński� położony� jest� niedaleko�granicy� z Grecją.�
Od�riłskiego�odróżnia�go�skromny�dziedziniec�z pnącą�się�po�
drewnianych�belkach�winoroślą� i małych� rozmiarów�cerkiew.�
W pobliżu�klasztoru�położony�jest�Mełnik,�najmniejsza�miejsco-
wość�Bułgarii�z trzystoma�mieszkańcami,�która�leży�w wąskiej�
dolinie�otoczona�z dwóch�stron�wysokimi�ścianami�piaskowca�
zwanymi�Melnickimi�piramidami.�Warto�zajrzeć�do�miasteczka� 
ze�względu�na�zabudowę,�ale�nie�tylko,�bo�Melnik�sławny�jest�
także�z tytoniu�i dobrego�wina,�które�można�tu�kupić�za�przy-
stępną�cenę.�Za�plastikową�butelkę�lokalnego�specjału�„bogaty�
turysta”�zapłaci�około�3�lewa,�co�daje�plus�minus�6�zł.�Dla�miej-
scowych�ceny�są�jeszcze�bardziej�atrakcyjne.�

Kolejnym� punktem� do� odwiedzenia� według� naszego� planu�
podróży�miały�być�góry�Pirin,�jednak�po�dotarciu�do�najwięk-
szego� kurortu�narciarskiego�Bansko�okazało� się,� że�nastąpiło�
pogorszenie�pogody,�które�opóźniłoby�nasze�wyjście�na�szlak.�
W związku�z tym�zdecydowaliśmy�o zmianie�planów�i udaliśmy�
się�do�Sofii.�Niestety�Pirin�nie�został�odkryty,�ale�czeka�na�swój�
czas�w terminarzu�przyszłych�wypraw.

Sofia,�najwyżej�usytuowana�stolica�europy,�jest�miastem�o pięk-
nym�położeniu�wśród�pasm�górskich�Starej�Płaniny,�gór�Lulin,�
Płana,�łozenskich�i Witoszy.�Oprócz�dogodnego�położenia,�gór-
skiej�wody� płynącej� z  kranów� i  bliskości� stoków�narciarskich� 
nie� robi� jednak� większego� wrażenia.� Licząca� ponad� milion�
mieszkańców� Sofia� wydaje� się� pustym� i  smutnym� miastem.�

SAŁATKA SZOPSKA 
Sałatka szopska to jeden z narodowych specja-
łów kulinarnych Bułgarów. 

Podstawowy składnik stanowi owczy ser szopski, 
który można zastąpić fetą. 

Składniki:

•  3 pomidory,

•  1 ogórek zielony,

•  1 cebula,

•  2 papryki (czerwone lub zielone),

•  natka pietruszki,

•  200g sera szopskiego lub feta,

•  8 łyżeczek oliwy z oliwek,

•  łyżeczka octu winnego,

•  sól,

•  pieprz. 

Warzywa obrać, pokroić na niewielkie kawałki, 
przyprawić i polać oliwą wymieszaną z octem. 
Ser zetrzeć na tarce i posypać nim warzywa. 
Na koniec całość posypać siekaną natką pie-
truszki.

http://pozytywnakuchnia.pl/salatka-szopska/

Monastyr�riłski Dziedziniec�monastyru

Monastyr�rożeński Sałatka�szopska
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Trawers – w  turystyce wysokogórskiej: przejście 
w poprzek zbocza lub ściany górskiej, poziomo lub 
prawie poziomo; także szlak lub jego odcinek prze-
biegający w ten sposób. 
(Słownik wyrazów obcych, red. J. Tokarski, PWN, Warszawa.)

Zabawnym� doświadczeniem� jest� objazd� obwodnicą� stolicy,�
która�na�mapie�prezentuje�się�niczym�doskonały�okrąg�okala-
jący�mury�miasta,� jednak�w rzeczywistości� jest�dwukierunko-
wą,�kiepskiej� jakości� jezdnią�z jednym�pasem�ruchu.�Do�tego�
obwodnica�jest�nieoświetlona�i praktycznie�bez�wyrysowanych�
pasów�(doświadczenie�godne�przeżycia�przez�każdego�kierow-
cę,�zwłaszcza�w nocy�i przy�sporym�ruchu).�

W centrum�miasta�możemy�zobaczyć�okazałe�cerkwie�odzna-
czające� się� w  zabudowie� miasta� złoceniami� kopuł� i  przepy-
chem.�Do� najważniejszych� z  nich� należą� sobór� św.� Aleksan-
dra�Newskiego�i katedralny�chram�Sweta�Nedela.�Jednak�nam�
najbardziej� podobała� się� jedna� z mniejszych� i  nieco� bardziej�
skromna�–�pod�wezwaniem�św.�Mikołaja�cudotwórcy.

Stolica�Bułgarii�stanowiła�niestety�ostatni�etap�podróży�po�tym�
kraju.�Nieubłaganie�biegnący�czas�i  �kończące�się�środki�finan-
sowe�zmusiły�nas�do�wyruszenia�w kierunku�domu.�Po�drodze�
wpadliśmy�jeszcze�do�Budapesztu.�ta�krótka�podróż�zachęciła�nas� 
do�planowania� kolejnych�wypadów�w  tamtejsze� rejony.�Wam�
też�serdecznie�polecamy�odwiedzenie�tego�pięknego�kraju,�po-
dziwianie�tamtejszych�widoków�i smakowanie�sałatki�szopskiej.�

oznakowanie tras

Sofia
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Z�WiZYtą�W�tUrcJi�
Kebab. To pierwsze słowo jakie kojarzy nam się z Turcją. Inne słowa też się zdarzają, ale ograniczają się tylko do pobytu 
na wczasach z biura podróży czy też kawy, wódki Rakı lub tureckich potraw. Takie stereotypy dotyczące Turków są dla 
mnie nie do zniesienia.

Ubiegły semestr spędziłam w Turcji (Eskişehir) na wymianie studenckiej Erasmus. Przed wyjazdem słyszałam mnóstwo 
negatywnych opinii na temat Turcji (na zasadzie – ten tego tamtego powiedział, że słyszał) i nie ukrywam, że bałam się 
jechać. Spędziłam tam niemal pół roku, przejechałam ponad 13 tysięcy km autostopem i nie wiem jak dużo autobusami 
i pociągami. Byłam. Widziałam. Wróciłam i kiedy słyszę podobne opinie mam ochotę wziąć młotek i każdemu z osobna 
te stereotypy z głowy wybić!

anita Zych

 Rozwiewam stereotypy o Turcji

turcja� kojarzy�mi� się� z  niesamowitą�gościnnością�oraz� trady-
cjami,�których�można�im�pozazdrościć.�turcy�kochają�swój�kraj�
i mimo�pędu�do�nowoczesności�wciąż�pozostają�wierni�pięk-
nym�obyczajom.�Polska�gościnność.�Słowa�te�zupełnie�straciły�
dla�mnie�znaczeniu,�kiedy�porówna�się�to�z tym,�jacy�potrafią�
być�turcy.�turcja�zaskakiwała�odmiennością�na�każdym�kroku.

 Rize

W  drodze� do� Gruzji.� Autostop.� Mężczyzna� zatrzymuje� się�
(a staliśmy�na�rondzie)�i zaprasza�do�środka.�Mówi�do�nas�po�
turecku�i oczywiście�nic�nie�rozumiemy,�tylko�to,�że�nie�jedzie�
do�miasta,�które�mieliśmy�na�kartce…�Po�przejechaniu�200m.�
zatrzymuje�się�przy�restauracji,�zamawia�ogromne�kebaby,�sam�
patrzy�jak�jemy�zadowolony�i modli�się.�Płaci,�odwozi�z powro-
tem�na�naszą�trasę.

 Adana

Wysiadamy� z  autobusu� i  czekamy� na� znajomą� turczynkę,�
która�ma� nas� odebrać.� Za� nami�wysiada� „stado”� rozwrzesz-
czanych� kobiet,� które� zaczynają� nas� atakować.� Krzyczą� coś�
podekscytowane.� My� nic� nie� rozumiemy.� W  końcu� wołają�
kogoś� z  innego� mieszkania.� Wychodzi� dziewczyna� wielko-
ści� i  postury�Gołoty.� Boimy� się� o nasz� los.�Dziewczyna�pyta:�
Do� you� need� help?� Okazało� się,� że� kobiety� chcą� nas� przy-
garnąć� i  dopiero� translacja� z  angielskiego,� że�my� już�mamy�
co� jeść� i  gdzie� spać� je� usatysfakcjonowała.� chociaż� nie� do�
końca� –�musiałyśmy� zgodzić� się� na� zaproszenie� na� herbatę. 
 
Adana.�W drodze�do�Syrii.�Autostop�(6�osób).�Mężczyzna�za-
biera�całą�szóstkę�do�swojego�biura.�Pijemy�herbatę�z szefem,�
w tym�czasie�nasz�wybawiciel�dzwoni�w kilkanaście�miejsc�pró-
bując�nam�znaleźć�miejsce,�gdzie�możemy�otrzymać�wizę�do�
Syrii.�Potem�zabiera�na�ogromną�ucztę�(Adana�Kebab)�i kupuje�
bilety�na�autobus�dla�nas�wszystkich�do�miasta�pod�granicą�
syryjską.

 Pomocni Turkowie

Sytuacje� wyżej� wymienione� to� tylko� przykłady� wyjęte� z  se-
tek� innych� podobnych.� Nie� będzie� przesadą,� jeśli� powiem�
nawet,� że� były� one� na� porządku� dziennym.� czasami� aż�
ciężko� było� uwierzyć� do� czego� zdolni� są� ludzie� w  spon-
tanicznym� geście� gościnności,� bezinteresownej� pomocy.�
Nie� ważne� są� pieniądze,� nie� ważny� stracony� czas,� waż-
na� satysfakcja� i  spełnienie� wewnętrznej� potrzeby� pomocy.� 
 
Zaskakująca� prawda� czy� nieuświadomiona� rzeczywistość…�
Muzułmanie�jako�jeden�z filarów�swojej�wiary�uznają�obowią-
zek�jałmużny.�ich�fundamentalną�zasadą�jest�dzielić�się�z inny-
mi,�jak�również�pomagać�potrzebującym,�wędrowcom.�Jest�to�
dla�nich�zupełnie�naturalne�i oczywiste,�a nie�przyjęcie�pomocy�
może�być�potraktowane�jako�obraza.�Jeśli�ktoś�proponuje�her-
batę�nie�wypada�odmawiać.�Herbata�jest�tam�częścią�tradycji,�
świadczy�o tym�chociażby�długie�i dość�ceremonialne�jej�przygo-
towywanie.�Warto�zaznaczyć,�że�herbatę�proponował�nam�co�
drugi�kierowca�podczas�naszych�autostopowych�podróży.�Nie�
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mogliśmy�również�narzekać�na�brak�posiłków.�Kierowcy�dzielili�
się�wszystkim�co�mieli� (nawet�dzielili�na�pół�gumę�do�żucia,�
jeśli�została�im�ostatnia),�a jak�nie�mieli�to�za�chwilę�zatrzymy-
wali�się�by�coś�nabyć�lub�zabierali�na�obiad.�Nie�da�się�w turcji�
być� głodnym,� bo�wszędzie� wszyscy� proponują� jakiś� posiłek,�
a wejście�do�czyjegoś�domu�bezapelacyjnie�wiąże�się�z ucztą. 
 
W autobusach�międzymiastowych� jeżdżących�po�całym�kraju�
w cenie�biletu�są�napoje�i słodycze,�który�rozdaje�„autobusowy�
kelner”.�Wszystkie�autobusy�są�w bardzo�wysokim�standardzie�
(podobnie�zresztą�pociągi),�każdy�podróżny�ma�własny�telewi-
zorek�z wieloma�kanałami�do�wyboru,�a „kelner”�pilnuje,�aby�
każdemu�jechało�się�wygodnie�i przyjemnie.�Niczym�nie�równa�
się�to�ze�standardem�naszego�PKP�czy�PKS,�którymi�jazda�jest�
bardziej�denerwującą�koniecznością�wynikającą�z podróży�niż�
przyjemnością.�to�samo�dotyczy�dróg.�tureckie�drogi� są�pro-
ste�i kilkupasmowe,�bez�problemu�można�mknąć�od�miasta�do�
miasta.

 Turecka kuchnia

Nie� mogę� nie� wspomnieć� o  mojej� ulubionej� części� turcji,�
a mianowicie�kuchni,�którą�uważam�za�fenomenalną� i do�tej�
pory�najlepszą� jaką�miałam�okazję�zakosztować.�Szok�pierw-
szego� tygodnia,� kiedy� to� wszystkie� smaki� były� tak� inne,� że�
aż� niejadalne,� a  słodycze� zbyt� słodkie,� przypominające� bar-
dziej�miód�niż� ciastko,�przerodził� się�w miłość�przez� żołądek�
do�serca.�Potrawy�przyrządzane�są� z naturalnych�składników�
(brak� standardów�Ue� to�wielka� zaleta� turcji),� a  przygotowa-
nie� i podanie�odbywa�się�z przestrzeganiem�zasad�czystości,�
czego�często�brakuje�w polskich�restauracjach�czy�barach�(kto�
kiedyś�pracował�w takim�miejscu,�wie).�tam�wynika�to�jednak�
z  kultury,� której�możemy� im� pozazdrościć,� niż� z  groźby� kon-
troli� Sanepidu.� Posiłki� przyrządzane� są� jawnie,� nie� na� zaple-
czu,�więc�widzimy�na�własne�oczy�jak�powstaje�nasze�danie. 
 
Da� się� również� zauważyć� powyższy� fakt� w  polskich� „keba-
bowniach”,�gdzie�turek�już�w witrynie�baru�tnie�nożem�mięso.�
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Oczywiście�kebab w Turcji�to�zupełnie�inna�potrawa�–�rzeko-
my�kebab�podawany�w Polsce�to�tamtejszy�döner�i wciąż�jest�
on�zupełnie�inny�niż�tam,�dostosowany�do�polskich�upodobań�
kulinarnych.

Bezpieczeństwo w Turcji

Moje�wyobrażenie�przed�wyjazdem�na�temat�bezpieczeństwa�
w turcji�również�uległo�całkowitej�zmianie.�trzeba�pamiętać,�że�
jest�to�kraj�wciąż�bardzo�religijny.�islam�zabrania�picia�alkoholu,�
choć�dziś�w niewielu�miejscach�wciąż�jest�ta�zasada�przestrze-
gana.� Jednak�widok� pijanych� ludzi� na� ulicach� nie� należy� do�
częstych.�Niektóre� regiony�mają� całkowity� zakaz� spożywania�
i  sprzedaży�alkoholu�w miejscach�publicznych.�Dla�przykładu�
miasto Konya mniej więcej 3 razy większe od Warsza-
wy nie ma ani jednego pubu,�a alkohol�publicznie�można�
wypić� jedynie�w drogich�hotelach.�Nie�jest�to�żadna�dla�nich�
przeszkoda.� Wyobraźmy� sobie� spotkanie� ze� znajomymi,� czy�
imprezę�rodzinną�bez�alkoholu�w Polsce.�taki�widok�należy�do�
rzadkości.�turcy�nie�potrzebują�alkoholu�by�bawić�się�świetnie,�
kiedy�tylko�słyszą�muzykę�zaczynają�tańczyć.�Nie�ma�możliwo-
ści�by�nie�znać�sąsiadów�z własnej�klatki�–�kiedy�ktoś�nowy�się�
wprowadza�gospodynie�domowe�zaczynają�przyrządzać�dla�tej�
osoby�potrawy�by�ułatwić�mu�trudne�początki�w nowym�miej-
scu.�częste�spotkania�towarzyskie�a przede�wszystkim�wspólny�
obiad�(obiad�jest�wieczorem�w każdym�tureckim�domu)�spra-
wiają,�że�więzi�międzyludzkie�są�naprawdę�silne.

Dla mnie to raj

Najbardziej�egzotycznym�miejscem�był�dla�mnie�turecki�bazar.�
Nie�ważne�w  jakim�mieście� byłam,�w  każdym�był� tak� samo�
intrygujący.�Na�bazarze� tętni�prawdziwe�życie!�Gdzie�nie�ma�
turystów,�kobiety�w długich�płaszczach�przepychają�się�i targu-
ją,�a mężczyźni�sprzedający�przekrzykują�się�nawzajem,�który�
głośniej.�Gdzie�kupić�można�każdą�podróbkę�i czy�chińską�tan-
detę,�gdzie�gwar�i przepych�jest�tak�ogromny,�że�nie�wiadomo�
już�na�co�zwracać�uwagę.�tam�jest�prawdziwa�turcja�–�głośna,�
charyzmatyczna,�smaczna,�ogromna,�serdeczna�i uśmiechnięta. 

Jak�widać�turcja�była�dla�mnie�rajem�na�ziemi.�Dodając�niemal�
niekończącą�się�słoneczną�pogodę�i niewiele�deszczu�(bezcen-
ne�uczucie�kopiąc�się�w grudniu�w morzu�przy� temperaturze�
25� stopni,�gdzie�w  tym�samym�czasie�w Polsce�było�prawie�
-20).�Niezapomniane�widoki�w kraju�tak�różnorodnym�przyrod-
niczo�z namacalnymi�pozostałościami�po�starożytnych�Grekach,�
rzymianach,� Persach� aż� po�wpływy� imperium�Osmańskiego.�
Ach…�Polecam!

NoWy PorTal TurysTyczNy

Dołącz�już�dziś!�Stwórz�przewodnik�dla�siebie!

źró
dł
o�
zd
jęc
ia
:�L
e�
m
us
ée
�d
’O
rsa
y�
(P
ar
is)
�b
y�
da
lb
er
a,
�o
n�
Fli
ck
r

48

http://www.yougo.pl


treKKiNG
 Jiri–luKla-MouNT EvErEsT BasE caMP

Jacek�Stec,�Marcin�łazowski
adventure-Hunters Team

Witam Państwa serdecznie
Chciałbym Państwa zainteresować naszą relacją z podróży do Nepalu, dokładnie trekkingu z Jiri do EBC. Był on czę-
ścią naszej długiej, pięciomiesięcznej podróży po krajach azjatyckich. Więcej informacji mogą Państwo zaczerpnąć 
odwiedzając strony internetowe poświęconej temu wydarzeniu.
 
www.Azja2011.com
http://www.adventure-hunters.com/adventure-in-asia/nepal-trekking-jiri-lukla/
http://www.youtube.com/user/Jacenty55#p/u/7/8iwHjB6yw-8

Pozdrawiamy
Adventure-Hunters team

Jacek Stec, Marcin Łazowski

Początkowo nie obfituje w spektakularne himalajskie wi-
doki. Nie o to tutaj chodzi. To test odporności psychicznej 
i cierpliwości. To odkrywanie nepalskiej kultury. To po-
ranny spacer z nepalskimi dziećmi do szkoły. To pytanie 
osiemdziesięcioletniej nepalskiej kobiety o drogę. Wła-
śnie dlatego warto to zrobić raz w życiu. Nawet z cho-
rymi nogami (przed wyjazdem zdiagnozowano u mnie 
zakrzep krwi w żyłach) czy nerkami (tak jak u Marcina).

 Wtorek, 20 września, godz. 09:10

 Kathmandu-Jiri

Wciśnięci�w ostatni�rząd�siedzeń�lokalnego�busu�wzbijamy�się�
coraz�wyżej�krętą�górską�drogą.�trzęsie�i robi�się�coraz�zimniej.�
raz�po�raz�autobus�wbija�się�w ścianę�mgły�w lesie.�W dole�
rwąca,�górska�rzeka.�Kolejny�ostry�zakręt.�Brak�barierek�to�już�
tutaj�norma.
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Nepal�bije�na�głowę�wszystko�co�do�tej�pory�przeżyliśmy.�Pod�
względem�widoków�i dyskomfortu�podróży.�Brud�w restaura-
cjach.�tutaj�je�się�rękoma,�a wodę�pije�z jednego�dzbanka,�bez�
dotykania�ustami.�Wlewa�się�ją�prosto�do�gardła.

Uwaga!�Kolejny�ostry�zakręt!!�Kierowcy�w Nepalu�to�i liga!�tylko�
oni�mogą�tak�zbierać�zakręty!�Już�sam�nie�wiem�jak�nazwać�nasz�
autobus.�Sky�bus�czy�shocking�therapy�bus.�Jazda�na�skraju�prze-
paści�ponad�chmurami�to�nieziemskie�doznanie.�chmury�wiszą�
nisko�w dolinach�poniżej�nas.�Znowu�to�samo�nepalskie�disco.�
Znów�wymijamy�się�na�centymetry�z nadjeżdżającym�z naprze-
ciwka�busem.�Powoli�pniemy�się�na�Dach�świata.�Kierowca�trąbi�
profilaktycznie�przed�kolejnym�ostrym�zakrętem.�robił�to�już�dzi-
siaj�setki�razy.�Od�ciągłego�telepania�zaczyna�boleć�mnie�głowa.�

 Godz. 19:51

 Jiri-shivalaya

Zdaje�się,�że�zapomniałem�już,�że� jeden�centymetr�na�mapie�
to�dość�daleko,�zwłaszcza�kiedy�idziesz�po�tak�wymagającym�

terenie�jak�ten.�Dość�trudne�podejścia,�takie�same�zejścia.�Pod�
nogami�często�śliskie�błoto�i kamienie.�trasę�od�Jiri�pokonaliśmy�
dość�sprawnie,�18�km�w 4�godziny.�teren�jak�dotąd�przypomi-
na�nasze�tatry�z tą�różnicą,�że�u nas�nie�ma�soczyście�zielonych�
pól�ryżowych.�Wszyscy�łapią�samolot�do�Lukli� i  tam�zaczyna-
ją�swoją�przygodę�z Himalajami,�przez�co� trekking�od�Jiri�do�
Lukli�nie�obfituje�w  turystów.� i dobrze!�trochę�ciasno�w  tym�
namiocie,�ale�kto�by�oczekiwał�luksusów.�Jakieś�pięć�metrów�za�
naszymi�głowami�szumi�rwąca,�górska�rzeka.�

 Środa, 21 września 2011, godz. 19:43

 shivalaya-Kinja

Leżymy�w namiotach�na�zboczu�góry.�Złapała�nas�noc.�Ze�zmę-
czenia�zaczęliśmy�popełniać�błędy.�to�bardzo�niebezpieczne�na�
tak�wymagających�podejściach� i  zejściach.�Musieliśmy� rozbić�
namioty� na� pierwszym� lepszym� skrawku� płaskiego� terenu.�
O takowy�tutaj�dość�trudno.�

Znowu� leje.� Mam�mokre� buty.� Strasznie� bolą� mnie� ramiona�
i  biodra.� Plecak�waży� swoje.� Ledwo�mogę� się� odwrócić.� Po-
konujemy�przewyższenia�sięgające�nawet�ponad�kilometr.�Do�
tego�podłoże�jest�miejscami�bardzo�śliskie�i gliniaste.�Wszyscy�
dziś�kilkakrotnie�upadaliśmy�starając�się�nie�połamać�nóg�i rąk.�
Pełno�tu�pijawek.�Pełzają�po�ubraniach,�potrafią�się�nawet�prze-
bić�przez� skarpety�w butach.�Wyrywając� je� ciężko�potem�za-
tamować�krwawienie.�ciągle�mam�wrażenie,�że�coś�po�mnie�
chodzi.�Pijawki�zwierzęce�i ludzkie.�

 Czwartek, 22 września 2011, godz. 17:50 

 Kinja-Junbesi

Drewniana� chata,� łóżko� za� dolara,� 2600� m� n.p.m.� Kulę� się�
w  śpiworze� pod� niewygodną,� ciężką� kołdrą.� Dzisiejszy� dzień�
dał� nam�w  kość� jak� żaden� inny�w  naszym� dotychczasowym�
życiu.�Podobnie� jak�ostatnia�noc.�Lało� jak�z cebra.�Marcinowi�
zaczął�przeciekać�namiot.�Nie�ponaciągał�właściwie�sznurków.�
Pobudce�towarzyszył�tłum�ciekawskich�gapiów.�Przyglądali�się�
jak�składamy�namioty�i gotujemy.�Kiedy�zauważyłem,�że�zginął�

mi�jeden�kijek�trekkingowy�wpadam�w furię.�Pytam�się�gdzie�
jest� drugi?�W  nocy� ktoś� chodził� z  latarkami� po� opuszczonej�
szopie,�gdzie�zostawiliśmy�plecaki.�Nie�spałem,�krzyknąłem�do�
Marcina,�że�ktoś�jest�w środku�i wystraszyliśmy�złodziei.�Kiedy�
pojawił�się�u nas�ich�ojciec�na�migi�tłumaczę�co�się�stało.�Wi-
dać,�że�jest�wściekły.�Zaczynają�się�poszukiwania.�Krzyczy.�My�
nie�mamy�już�czasu,�musimy�iść.

52 53



Pokonanie�różnicy�wysokości�rzędu�2500�metrów�okazało�się�mor-
dęgą.�Z 1300�m�n.p.m�na�ponad�3700�m�n.p.m.�Deszcz,�błoto,�
śliskie�kamienie.�Nie�widać�końca�tej�katorgi,�wszystko�pogrążone�
we�mgle.�Usuwam�kolejną�pijawkę,�tym�razem�z ręki.�Pojawiają�
się�zawroty�głowy.�Powłóczę�nogami.�Mokre�buty�i skarpety.�Scho-
dząc�w dół�trzeba�uważnie�analizować�każdy�krok.�łatwo�się�po-
śliznąć�i złamać�nogę.�czuję�jak�kołdra�śmierdzi�stęchlizną.�Dużo�
tu�wilgoci�w powietrzu.�Zastanawia�mnie�jak�Nepalczycy�żyją�tu�
w zimie�i czy�to�możliwe,�że�biegają�po�tych�kamieniach�w gu-
mowcach�lub,�co�lepsze,�w trampkach�czy�sandałach.�Niepojęte!

 Piątek, 23 września 2011

 Junbesi-Nunthala

Znowu�leje.�to�nie�nowość.�Odcinek�pomiędzy�Junbesi�a Nuntha-
la�nie�jest�tak�katorżniczy�jak�wczorajszy�pomiędzy�Kinja�a Jun-
besi,�ale�pogoda�dziś�nam�nie�sprzyjała.�trochę�lekkiej�jak�na�te��
warunki�wspinaczki,�dobra�pogoda.�Potem�trekking�raz�w górę,�
raz�w dół.�Miła�rozmowa�z idącym�w tym�samym�kierunku�Ne-
palczykiem.�chwila�odpoczynku�na�gorące�mleko�i lokalne�wino.�
Smakuje� dziwnie.� trochę� jak� polskie� tanie� wino� wymieszane�
z mlekiem� jaka.�cena�1.5�USD�mówi�sama�za�siebie.�Właśnie�
zagrzmiało�i błysk�pioruna�rozświetlił�niebo.�

Największe� zmartwienie� to� monsun.� Znowu� suszę� przy� piecu�
buty.� Pośrodku� lasu� złapała� nas� ulewa.�Wyjąłem� ponczo� i  się�
nim�okryłem.�Marcin,�taquashi�i Paulina�stoją�przemoknięci�pod�
drzewem�w strugach�deszczu,�kiedy�do�nich�dołączam.�Górska�
ścieżka� spływa�brązowym�błotem.�Wygląda�prawie� jak�potok.�
Pogoda�daje�nam�w kość.

Przemy�do�przodu.�Nie�można�się�zatrzymywać,�bo�zaraz� robi�
się�zimno.�Himalaje�są�bardzo�wymagające.�Za�oknem�ulewa.�
Na�środku�pokoju�na�sznurku�wiszą�mokre�rzeczy.�Wątpliwe,�aby�
wyschły.�Nie�przy�tej�wilgotności�powietrza.�W podróży�człowiek�
docenia�tak�proste�rzeczy�jak�dach�nad�głową,�ciepłą�zupę�czy�
butelkę�coli.�i mycie�zębów.�Właśnie:�mycie�zębów.�Umyję�jutro�
rano.�Dziś�jestem�już�zbyt�leniwy�i zmęczony.�Marcin�zauważa,�że�
zaczyna�padać�zawsze�około�19-tej.�O tej�godzinie�musimy�być�
już�bezpieczni.�czy�to�w namiocie�czy�w lodży.�Kolejna�błyskawi-
ca,�kolejny�grzmot�przeszywa�niebo.

 Sobota, 24 września 2011, godz. 19:19

 Nunthala-surke

śmierdzę�dymem.�Spędziłem�ponad�godzinę�przy�żeliwnym�ko-
minie�w pokoju�pod�nami�i suszyłem�przemoczone�buty�i skarpe-

ty.�Widzę,�że�moje�buty�nie�przetrwają�tego�trekkingu.�Może�być�
tak,�że�pod�everestem�będę�biegał�w sandałach.�Za�oknem�czar-
na�noc�i mocno�pada.�Podobnie�jak�kilka�godzin�temu,�kiedy�by-
liśmy�w drodze�z Nunthala�do�Surke�przez�przełęcz�Kari�La�(3145�
m�n.p.m)�Morderczy� trekking.�Ogromny�wysiłek.�Duża� różnica�
poziomów.�Dreptanie�na�dużej�wysokości�w ulewnym�deszczu�
i mgle,�po�błocie,�kałużach,�śliskich�kamieniach�i korzeniach�po�
nierzadko�wąskich,�górskich�ścieżkach,�po�których�przemieszcza-
ją�się�także�jaki�i osły�transportujące�towar.�Walka�z samym�sobą.�
Ze�swoimi�słabościami.�W porównaniu�do�tego�służba�w polskim�
wojsku�wygląda�jak�zabawa.�Porównałbym�to�raczej�do�trenin-
gu�w jednostkach�specjalnych.�Jesteśmy�na�wysokości�3000�m�
n.p.m.�Nie�wykonaliśmy�założonego�planu,�czyli�pokonania�trasy�
Nunthala-Surke.�Jesteśmy�niedaleko�punktu�naszego�dzisiejsze-
go�przeznaczenia.�Pokonała�nas�pogoda.�W kilka�minut�po�tym,�
jak�schroniliśmy�się�w „przydrożnym�hotelu”�zaczęło�lać�i pada�
do�tej�pory.�Zjedliśmy�przy�świeczce�spalone�jajka�z makaronem.

Nurtuje�mnie�pytanie,�czy�w Lukli� jest�bankomat?�Nigdy�bym�
nie�przypuszczał,�że�bankomat�będzie�najbardziej�pożądanym�
przedmiotem�w moim�życiu!�Nie�wypłaciliśmy�pieniędzy�w Ka-
thmandu.�Nie�mamy�biletów�powrotnych�z Lukli�do�Kathmandu�
i wystarczająco�dużo�pieniędzy�na�noclegi�i jedzenie.�Podobno�
bankomat�jest�w Namche�Bazar.�co�będzie,�jeżeli�ujrzymy�ban-
komat,�uszczęśliwieni�pobiegniemy�w jego�kierunku�i zobaczy-
my�OUt�OF�OrDer?!�Paradoks:�masz�pieniądze,�a nie�możesz�
z nich�skorzystać.�Mam�nadzieję,�że�tak�nie�będzie.

śpimy�na�poddaszu.�Słyszę�deszcz�uderzający�o blaszany�dach.�
Szlak�będzie�spływał�wodą�i błotem.�W przeciwieństwie�do�Mar-
cina� przynajmniej� się� najadłem.�Marcin� traci� cierpliwość.� Naj-
pierw� czekał� 1.5�godziny�na� jedzenie.�Dostał,� ale� przypalone.�
Przy�zapłacie,�stara�Nepalka�starała�się�nas�oszukać.�O nie!�Nie�
tędy�droga!�Liczymy�na�kartce�papieru!�Jesteśmy�z Polski!�Pewnie�
i tak�nie�wie,�gdzie�to�jest.

 Niedziela, 25 września 2011, godz. 16:24

 Paiya-lukla 

W życiu�nie�byłem�tak�szczęśliwy�zakładając�na�nogi�nową�parę�
butów!�trekking�Jiri�-�Lukla�wykończył�moje�buty.�Po�pięciu�dniach�
taszczenia�na�plecach�całego�dobytku�patrzymy�z pożałowaniem�

na�turystów,�którzy�spacerują�z małymi�plecaczkami,�a za�nimi�
z tobołami�toczą�się�powoli�tragarze.�Dotarcie�tutaj�z Kathmandu�
zajęło�im�(turystom)�pół�godziny.�Nam�brudnym,�przemoczonym,�
śmierdzącym�-�prawie�tydzień.�Mamy�już�bilety�na�lot�z Lukli�do�
Kathmandu,�choć�nie�było�łatwo.�W Lukli�nie�akceptują�kart�Ma-
stercard�i musieliśmy�zapłacić�prowizję�100�złotych.�Są�tutaj�tylko�
dwa�banki,�bez�bankomatów.

Pas�startowy�lotniska�w Lukli�robi�wrażenie.�Jest�krótki�i zbudo-
wany� pod� dużym� kątem� aby� wyhamować� lądujący� samolot.�
Faktycznie� lotnisko� zasługuje�na�miano�najniebezpieczniejszego�
na�świecie.�Z jednej�strony�kończy�się�pionową�ścianą,�z drugiej�
urwiskiem.�Staliśmy�dziś� tam�przez�chwilę�obserwując� lądujące�
i startujące�samoloty.�

 Poniedziałek, 26 września 2011, godz. 07:28

 lukla

cały�czas�leje.�Zaczęło�już�wczoraj�wieczorem�i nie�przestaje.�Siwo�
dookoła.�Wątpliwe�jest,�że�dziś�wyjdziemy�do�Namche�Bazar.�Szla-
ki�na�pewno�ściekają�błotem�i wodą�jeszcze�bardziej�niż�wczoraj.�
trzeba�się�spakować�i zmienić�lokum.�Warunkiem�płacenia�przez�
nas�100�rupii�za�pokój�od�osoby�jest�kupowanie�tutaj�jedzenia,�
które�jest�zdecydowanie�za�drogie.�inaczej�byłoby�500�rupii.�

Już�od�baaaardzo�dawna�nie�było�tak,�że�nie�miałem�w port-
felu�ani�centa.�Dosłownie.�chciałem�wypłacić�5000�rupii,�jed-
nak�elektroniczny�terminal�płatniczy�w jedynym�punkcie,�gdzie�
mógłbym�to�zrobić,�nie�działa.
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 Wtorek, 27 września 2011, godz. 18:15

 lukla – Namche Bazar

Odcinek�wydaje�się�dość�komercyjny.�Aporo�sklepów�i „guest�
house’ów”.�Nawet�o nich�nie�myślimy.�Nie�udało�się�nam�wpła-
cić�pieniędzy.�Dziś�rano,�po�otworzeniu�oczu�zobaczyłem�nie-
bieskie�niebo,�po�dwóch�dniach�i nocach�ulewnego�deszczu.�
Od�razu�zakomunikowałem�Marcinowi:�zwijamy�się!��

Przed�nami�zerwany�most.�idziemy�obejściem�wiodącym�skra-
jem�urwiska.�Niektóre�jego�etapy�są��niebezpieczne,�gdyż�pro-
wadzą�po�osuwiskach,�na�których�trzeba�wymijać�się�z lokalny-
mi�tragarzami.�Daje�nam�to�na�chwilę�zastrzyk�mocnych�emocji,�
od�których�obydwaj�chyba�jesteśmy�uzależnieni.

Wyzwanie�zaczyna�się�przed�Namche�Bazar.�Żmudne�800�me-
trów�do�góry.�Krok�po�kroku,�powolnie�wznosimy�się�na�wyso-
kość�3443�m�n.p.m.�W przewodnikach�piszą,�że�to�2�dni�marszu.�
Nam�zajmuje�to�6�godzin!�Napotkani�na�szlaku�turyści�nie�dowie-
rzają,�kiedy�mówimy�im,�że�pokonanie�dystansu�Jiri-Lukla�zajęło�
nam�4,5�dnia.�im�9�dni�z przewodnikiem!�cóż...

W Namche�jest�bankomat,�ale�nie�akceptuje�naszych�kart.�Jedy-
ne�karty�przyjmowane�przez�tą�maszynę�to�Visa.�Skończyło�się�
podróżowanie�bez�pieniędzy,�stwierdza�Marcin.�Kiedyś�ludzie�za-
praszali�do�domu,�nakarmili,�ugościli,�bo�byłeś�inny.�Wydawałeś�
się�jak�nie�z tego�świata.�teraz��mają�w domach�telewizory,�inter-
net�i wiedzą,�jak�się�żyje�na�świecie.�Właśnie...�internet�kosztuje�
tutaj�500�rupii�za�godzinę�(5�USD).�Dziękuję.�Nie�skorzystam.

 Środa, 28 września 2011

 Namche Bazar – Pheriche 

Ubrany� w  polar,� czapkę,� zawinięty� szczelnie� w  śpiwór� leżę�
w  namiocie� na� otwartym� wzniesieniu� nieopodal� Pheriche.�
Obok�w swoim�namiocie�leży�Marcin,�4�250�m�n.p.m.�Odczu-
wamy�skutki�choroby�wysokościowej.�Bezsenność�i brak�ape-
tytu� jeszcze�nas�nie�dotyczą.�Ból�głowy,�niestety� tak.�różnica�
wysokości�pomiędzy�Namche�Bazar�a Pheriche:�2800�m�n.p.m.�
do�4250�m�n.p.m.�everest�Base�camp�-�jeszcze�ponad�kilometr�
do�góry.�Wilgoć�potęguje�uczucie�zimna.�Każde�góry�rządzą�się�
własnymi�prawami�i mają�swój�mikroklimat.�Dziś�zobaczyliśmy�
najpiękniejszą� jak�dotąd�górę�w naszym�życiu,�Ama�Dablam,�

ponad� 6� 812� m� n.p.m.� Majestatyczna.� Przepiękna.� Lśniąca�
bielą� na� tle� niebieskiego� nieba.� czas� odpoczywać� i  walczyć�
z bólem�głowy.�to�był�bardzo�trudny�dzień.�idziemy�szybko.�Za�
szybko.�Wysokość�zabija.�Musimy�zwolnić.�

 Godz. 03:53

Bardzo� zmarzłem.� Leżę� ekstremalnie� skulony�w  śpiworze.�Noc�
zweryfikowała�moje�plany.�ciężko�oddycham�starając�się�złapać�
więcej� tlenu.�Musimy� zorganizować� jeden� dzień� aklimatyzacji.�
Marcin�gna�do�przodu�jak�szalony.�Nie�zdaje�sobie�sprawy�jak�nie-
bezpieczne�mogą�być�góry.�Brakuje�nam�dobrego�sprzętu.�śpiwór�
jest�dobry�na�lato,�a nie�na�Himalaje.�Podobnie�namiot.�Nad�ra-
nem�jest�zawsze�najzimniej.�trzęsę�się�z zimna.�Staram�się�ogrzać�
własnym�oddechem,�chucham�w śpiwór.�Byle�do�wschodu�słoń-
ca.�Mam�nadzieję,�że�je�ujrzymy�i ogrzejemy�się�w jego�blasku.

 Czwartek, 29 września 2011

 Pheriche – Gorak shep

Nie�zwolniliśmy.�trasę�z Namche�Bazar�pokonaliśmy�w 2�dni.�
Jiri�-�everest�Base�camp�praktycznie�w tydzień.�tylko�dziś�zrobi-
liśmy�1000�metrów�różnicy�wysokości.�Po�traumatycznej�nocy�
czujemy�się�znacznie� lepiej.�Zmieniamy�zdanie,�Ama�Dablam�
już� nie� jest� najpiękniejszą� górą,� jaką� ujrzały� nasze� oczy.� Jest�
nią�Lhotse�-�8516�m�n.p.m.�Przepiękna!�tuż�obok�niej�wyrósł�
dach�świata�–�Mt�everest!�����8�848�m�n.p.m.�Jutro�zobaczy-
my�panoramę�najwyższych�szczytów�świata�wspinając�się�na�
Kala�Patthar.�Pokój�w schronisku�to�tylko�100�rupii�od�głowy.�
Odpoczniemy.�to�był�ciężki�dzień.�Jak�każdy�w Himalajach.�Dla�
tych�kilku�chwil�życia�warto�się�poświęcić.�Za�kilka�lat�spojrzymy�
na�te�chwile�jak�na�sekundy�w naszym�życiu.

 Piątek, 30 września 2011, godz. 07:00

 Gorak shep

Nie�chce�mi�się�wstawać.�Pod�kołdrą�ciepło.�Za�oknem�niebieskie�
niebo�i zimno.�Patrzę�przed�siebie�i nie�mogę�oderwać�wzroku.�
Przede�mną�ogromna�Lhotse.�Po�lewej�lśni�w porannym,�ostrym�
słońcu�Pumori.�Ani� jednej�chmurki�na�niebie.�Ponaglam�Marci-
na.�Wolnym�krokiem�wspinamy�się�na�szczyt�Kala�Patthar�skąd�
rozciąga�się�niesamowity�widok�na�najwyższe�góry� świata.�Aż�

nie�chce�się�stąd�schodzić!�Wyciągam�małą�butelkę�„Mt.�everest”�
whiskey�i pijemy�po�łyku�za�naszą�wytrwałość�w realizacji�marzeń.�
Patrzymy�na�szczyt�everestu.�Z jednej�strony�przeklinamy�chorobę�
wysokościową,�z drugiej�myślimy:�fajnie�byłoby�tam�wejść.�Jak�na�
razie�trzeba�stąd�zejść.�W dole�widać�rozłożone�nieopodal�szarego�
jeziora�pomarańczowe�namioty.�Schodzimy�w dół�na�skróty�po�
stromym�kamienistym�zboczu�i lądujemy�w stacji�bazowej�rosyj-
sko-ukraińskiej�ekspedycji�atakującej�Pumori!�Zapraszają�nas�na�
herbatę,�którą�wkrótce�zastępuje�whiskey.�rozwiązują�się�języki.�
Poznajemy�pierwszą�w naszym�życiu�osobę,�która�zdobyła�eve-
rest!�Podglądamy�jak�wygląda�profesjonalnie�przygotowany�base�
camp.�Dobre�jedzenie,�laptop...�czas�iść�dalej.�Pniemy�się�po�ka-
mieniach.�tym�razem�w kierunku�everest�Base�camp.�Przeklinam�
swoją�towarzyskość.�Jak�góry�to�nie�alkohol.�Z trudem�stawiam�
krok�za�krokiem.�łapię�oddech.�idziemy�po�pokrytym�kamieniami�
lodowcu.�W końcu�docieramy�do�miejsca,�w którym�już�na�po-
ważnie�zaczyna�się�przygoda�z górą�gór.�Zdjęcia,�krótki�komentarz�
do�filmu.�czas�wracać.�Z głodu�skręca�nam�żołądki.�Nic�jeszcze�nie�
jedliśmy,�a jest�już�godzina�15!

Dojazd: najtańszą opcją są rosyjskie linie lotnicze 
Aeroflot. Średnia cena za przelot z przesiadką 
w Moskwie: 600 euro.

Kiedy: ze względu na porę monsunową  
– od października do końca listopada.

Noclegi: w Kathmandu w dzielnicy Thamel.  
Cena 5-8 USD za pokój. Hotel Pokhara Peace: 
jeżeli powołacie się na Jacka Raju na pewno 
zorganizuje promocję. Podczas trekkingu: 
w namiocie (za darmo) lub lodżach (cena zależy 
od umiejętności negocjacyjnych)

Komunikacja: przelot Kathmandu–Lukla z firmą  
Tara Air to obecnie koszt 120USD

Wiza nepalska: do nabycia na lotnisku  
w cenie 40 USD

Pozwolenie na trekking: 20 USD

Waluta: rupia nepalska 1 USD=80 rupii

Warto wiedzieć: wymóg badań lekarskich  
na obecność HIV to mit. 
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Południowo-zachodnia Jordania. Ruiny miasta Nabatejczyków. 

Petra słynie z budowli wykutych w skałach. Leżą w dolinie 

skalnej. Prowadzi tu wąwóz As-Sik, wąska droga wśród skał.  

Od III wieku p.n.e. do I wieku n.e. miasto świetnie prosperowało. 

Nabatejczycy zwali je Rqm (Rakmu) – „wielobarwna”.
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WyGraJ
WEEKEND 
W szczaWNicy!
YouGO! oraz Willa Pod Sadami 
zapraszają do Szczawnicy
na weekend w luksusowym apartamencie

18–20 maja 2012
Prześlij relację z podróży 

oraz ułóż hasło reklamowe dla Willi Pod sadami,
aby mieć szansę na tą wspaniałą nagrodę!

zasady konkursu:
1. Prześlij dowolną relację z podróży przez www.yougo.pl/relacje
2. W formularzu dodawania relacji zaznacz chęć udziału w konkursie i wpisz hasło reklamowe dla Willi Pod 

Sadami
3. Relacje można dodawać do 7 maja 2012 włącznie.
4. Do północy z 8 na 9 maja 2012 użytkownicy www.yougo.pl będą mogli głosować na najlepsze swoim 

zdaniem relacje.
5. Jury do 10 maja wybierze najlepszą relację spośród 10 najlepiej ocenionych przez użytkowników.
6. Zwycięzca i osoba towarzysząca będą mogły skorzystać z noclegów 18/19 i 19/20 maja w pokoju nr 5.  

Zobacz go na www.podsadami.pl

Jak zwiększyć swoje szanse?
• Zgłoś się do konkursu już teraz!
• Zaproś znajomych do założenia konta w www.yougo.pl i głosowania na Twoją relację
• Zachęcaj do głosowania na Facebooku i Google+

Powodzenia!

http://www.podsadami.pl
http://www.yougo.pl/relacje
http://www.yougo.pl
http://www.podsadami.pl
http://www.facebook.com/pages/YouGO/195451643826538
http://plus.google.com/114151726929702615435/posts


W�NAStęPNYM
NUMerZe�
SZWecJA

cZecHY�–�PrAGA

POLUB�NAS�NA�FAceBOOKU

ZAPiSZ�Się�NA�NeWSLetter

Kliknij�i�bądź�na�bieżąco�z�nowościami,�konkursami�i�akcjami�specjalnymi!

Nie�przegap�kolejnego,�jeszcze�lepszego�numeru!
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