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SłOWO
WStęPne

Sylwetka
autora

Przed�nami�święta.�Z pewnością�wiele�i wielu�z nas�czeka�
na�możliwość�odpoczynku�z najbliższymi.�W tym�roku�
weekendy�świąteczne�nie�są�zbyt�długie,�ale�zostało�mi�
kilka�dni�urlopu,�z których�nie�omieszkam�skorzystać.�chcę�
przejść�się�po�jarmarkach�bożonarodzeniowych,�zaplano-
wać�podróże�na�przyszły�rok�i przede�wszystkim�podsumo-
wać�to,�co�zdarzyło�się�w tym�roku.

Życzę�Wam�w imieniu�całego�zespołu�miłych,�spokojnych�
świąt.�Z przyjemnością�usłyszymy,�gdzie�je�spędzacie�oraz�
dokąd�wybierzecie�się�w przyszłym�roku.�Jakie�podróże�
udały�się�Wam�w tym�roku,�a jakie�jeszcze�czekają�na�reali-
zację?�Piszcie�do�nas�na�kontakt@yougo.pl

Podróże�to�coś,�co�otwiera�na�świat�i ludzi,�rozwija�wy-
obraźnię�i poszerza�horyzonty,�to�coś,�co�pasjonowało�mnie�
od�zawsze.�W szczególny�sposób�urzekły�mnie�podróże�do�
Włoch�oraz�turcji.�Ukończyłam�studia�na�kierunku�filologia�
włoska,�od�października�uczę�się�w szkole�policealnej�na�
kierunku�turystyka,�by�móc�poznać�podróże�od�tej�drugiej�
strony.�W wolnych�chwilach,�poza�szkołą�i YouGO!,�oglą-
dam�filmy,�czytam�książki,�słucham�muzyki,�spotykam�się�ze�
znajomymi�oraz�marzę�o kolejnych�podróżach,�bo�miejsc,�
do�których�chciałabym�pojechać�jest�nadal�wiele.

http://podrozeija.wordpress.com/
http://www.laurapausini.pl/

Grzegorz�Pękała
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Jarmarki
BOŻOnArODZeniOWe�
2011
chociaż�pogoda�w tym�roku�jest�dla�nas�wyjątkowo�łaska-
wa,�brak�mrozu�oraz�śniegu,�to�śmiało�można�powiedzieć,�
że�czas�świąt,�lub�lepiej�okres�przygotowań�do�świąt�mo-
żemy�uznać�za�otwarty.�W sklepach�powoli�pojawiają�się�
świąteczne�smakołyki,�promocje�na�prezenty�oraz�wszelkie-
go�rodzaju�ozdoby.�Zza�wystawowych�okien�coraz�częściej�
migają�kolorowe�światełka�zawieszone�na�pięknie�ubranej�
choince�–�sama�ubrałam�jedną�w biurze�podróży�podczas�
moich�praktyk.

W związku�z powyższym�chciałam�zaprosić�wszystkich�
czytelników�Praktycznego�Przewodnika�do�zapoznania�się�
z tegorocznym�przewodnikiem�po�Bożonarodzeniowych�
Jarmarkach,�zarówno�tych�w Polsce�jak�i tych�za�granicą.

 �Kraków�–�27.11–27.12

Kraków�to�miasto�nam�najbliższe,�ponieważ�właśnie�tutaj�
znajduje�się�nasza�redakcja,�a co�za�tym�idzie,�jesteśmy�
uradowani,�że�nasze�świąteczne�zakupy�będziemy�mogli�
zrobić�właśnie�tutaj.�Organizatorzy�krakowskiego�jarmarku�
zapowiadają�przygotowanie�ponad�55�stoisk,�na�których�
znajdziemy�wszystko,�czego�potrzebujemy�na�święta�–�
bombki,�również�te�pięknie,�ręcznie�malowane,�szopki,�
pomysły�na�prezenty�oraz�świąteczne�wypieki.�Dla�zgłod-
niałych�przygotowane�zostaną�punkty�gastronomiczne,�
a tam�potrawy�z grilla�oraz�pierogi,�nie�zabraknie�również�
świątecznych�łakoci�z piernikami�na�czele,�a dla�zmarzlu-
chów�–�grzane�wino.�6�grudnia�na�wszystkie�dzieci�będzie�
czekał�święty�Mikołaj,�a to�nie�koniec�jarmarkowych�atrak-
cji!�Występy�krakowskich�Artystów,�wystawa�szopek�oraz�
Kolędniczy�Korowód,�a przede�wszystkim�iście�świąteczna�
atmosfera�to�to,�co�czeka�każdego,�kto�odwiedzi�krakowski�
rynek�między�27�listopada�a 27�grudnia!

 �Wrocław�–�25.11–23.12

Zgodnie�z tradycją�wrocławskiego�jarmarku�wejścia�na�jego�
teren�(początek�ulicy�świdnickiej)�będą�strzegły�ogrom-
ne�krasnale�–�czy�to�fajny�pomysł?�Z pewnością�można�
zapytać�maluchów,�które�są�ich�fanami.�ciekawostką�dla�
odwiedzających�mogą�być�również�różnorodne�kształty�
stoisk�przypominające�wystawne�szopki�lub�lodowe�pałace.�
W tym�roku�organizatorzy�stawiają�na�kulinarną�stronę�
świąt.�na�stoiskach�będzie�można�zapoznać�się�z regional-
ną�kuchnią�bożonarodzeniową,�spróbować�dolnośląskiego�
grzańca,�a także�kupić�produkty�zagranicznych�kupców�
z czech,�Litwy,�niemiec�czy�Austrii,�których�nie�można�zna-
leźć�w naszych�sklepach�na�co�dzień.�całej�imprezie�mają�
towarzyszyć�liczne�występy�artystów�oraz�kolędników.

 �Warszawa�–�26.11–8.01

na�Starym�Mieście�stanie�siedemdziesiąt�drewnianych�stra-
ganów,�na�których�będzie�można�kupić�świąteczne�wypie-
ki,�wędliny,�pieczywo,�sery,�grzane�wino,�a także�zabawki,�
wiele�pomysłów�na�prezenty�(ręcznie�wykonana�biżuteria�
lub�ceramika)�oraz�wszelkiego�rodzaju�bożonarodzeniowe�
ozdoby.�Swoje�stoiska�w Warszawie�wystawią�nie�tylko�
Polacy,�ale�również�wystawcy�z Litwy,�Austrii,�a nawet�
chorwacji.�nie�zabraknie�również�kolęd,�choinki�oraz�ka-
ruzeli�dla�najmłodszych,�a kolekcjonerzy�będą�mogli�nabyć�
specjalne,�pamiątkowe�kubki�do�grzańca.�Wśród�imprez�to-
warzyszących�pokazy�sztuki�kowalskiej�oraz�wyrobu�świec,�
a także�pokazy�kulinarne�ze�Słowacji,�Węgier�i Austrii.

 �toruń�–�15.12�–�23.12

Prawdopodobnie�najkrócej�trwający�jarmark,�ale�wcale�nie�
oznacza�to,�że�nie�jest�wart�odwiedzenia,�a wręcz�prze-
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ciwnie.�impreza�odbędzie�się�na�rynku�nowomiejskim,�na�
którym�swoje�miejsce�znajdzie�prawie�60�kramów�w prze-
różnych�kształtach,�a w nich�piękne�wyroby�ceramiczne,�
ludowe�ozdoby�świąteczne,�przepyszne�słodycze,�wśród�
których�z pewnością�nie�zabraknie�toruńskich�pierników.�
Jeżeli�podczas�zakupów�zawieje�chłodem�będzie�można�roz-
grzać�się�grzanym�winem�lub�miodem�pitnym.�Z pewnością�
ciekawą�atrakcją�będzie�ustawiona�na�rynku�szopka.

 �Gdańsk�–�5.12�–�22.12

Jarmark�zorganizowany�zostanie�na�targu�Węglowym,�na�
którym�ma�być�blisko�200�stoisk�ze�świątecznymi�ozdoba-
mi,�słodyczami�oraz�upominkami.�całą�imprezę,�5�grudnia,�
otworzy�Prezydent�Miasta�symbolicznym�zapaleniem�lam-
pek�na�choince.�6�grudnia�jarmark�odwiedzi�święty�Mikołaj,�
który�z pewnością�chętnie�zapozuje�do�zdjęć�z dziećmi�oraz�
podzieli�się�cukierkami.�Kolejną�niespodziankę�przygotowa-
ła�Poczta�Polska,�która�na�czas�jarmarku�otworzy�„świetlistą�
Pocztę”,�w której�dzieci�będą�mogły�opieczętować�kartki�
złotą�pieczęcią�Mikołaja.�19�grudnia�na�Długim�targu�
będzie�można�spotkać�anioły�oraz�kolędników�składających�
życzenia�mieszkańcom�oraz�przyjezdnym.

 �Siemianowice�śląskie�–�4.12�–�22.12

Parę�dni�temu�idąc�na�przystanek�autobusowy�zobaczyłam�
plakat�„Boże�narodzenie�w Siemianowicach”,�który�przykuł�
moją�uwagę.�Bardzo�się�ucieszyłam�z informacji�na�temat�
kiermaszu�świątecznego�w moim�mieście.�Kiermasz�odbę-
dzie�się�na�siemianowickim�rynku�w dniach�od�4�do�22�
grudnia.�na�czas�jego�trwania�miasto�przygotowało�wiele�
atrakcji�dla�mieszkańców�oraz�przyjezdnych.�na�jarmarku�
będzie�można�kupić�ozdoby�choinkowe,�rękodzieło,�świą-
teczne�gadżety,�wyroby�cukiernicze,�pierniki,�grzane�wino�

i wreszcie:�żywe�choinki.�Wśród�atrakcji�artystycznych�
wymienia�się�koncerty�kolęd,�jasełka,�a 10�grudnia,�w ra-
mach�akcji�„cała�Polska�czyta�dzieciom”,�wspólne�czytanie�
świątecznych�opowieści.�Przewidziane�są�również�atrakcje�
dla�najmłodszych:�wizyta�świętego�Mikołaja�oraz�żywa�
szopka,�czyli�szopka�z żywymi�zwierzętami.

�Wiedeń�–�cały�grudzień

Jeżeli�chodzi�o Jarmark�Bożonarodzeniowy�w Wiedniu�
trudno�wymienić�jedno�miejsce�gdzie�odbywa�się�ta�im-
preza.�ta�najbardziej�znana�część�ma�miejsce�na�placu�pod�
ratuszem.�to�właśnie�tutaj�znajdują�się�pięknie�oświetlone�
choinki,�udekorowane�stoiska�ze�świątecznymi�słodkościa-
mi�oraz�ozdobami.�Warto�odwiedzić�również�kramy�przy�
pałacu�Schonbrunn,�gdzie�czekają�na�nas�wyroby�rękodzie-
ła�oraz�wiejskie�specjały.�Warto�zajrzeć�również�na�wąskie�
uliczki�Spittelbergu.�na�przyjezdnych�do�Wiednia�czekają�
stoiska�z grzanym�winem�oraz�miejscowymi�przysmakami.�
Warto�tam�pojechać�żeby�zobaczyć�na�własne�oczy�jeden�
z najpopularniejszych�jarmarków�w europie.

 �Drezno�–�24.11�–�24.12

Jarmark�Bożonarodzeniowy�w Dreźnie�to�najstarsza�tego�
typu�impreza�w niemczech.�Jej�tradycja�sięga�XV�wieku,�
a w tym�roku�będzie�obchodzona�już�po�raz�577.�niepo-
wtarzalny�nastrój�tworzą�tutaj�festyny�oraz�parady,�jodłowe�
choinki,�a także�stoiska�z tradycyjnymi�wyrobami�rzemieśl-
niczymi:�zabawkami�z drewna,�malowanymi�tkaninami,�
wyrobami�garncarskimi�oraz�oczywiście�ozdobami�choin-
kowymi�i świątecznymi�ciasteczkami.�Podczas�jarmarku�po-
dawany�będzie�strudel,�prażone�kasztany,�migdały,�pierniki�
oraz�precle,�a do�tego�pyszne�grzane�wino.�Będąc�w Dreź-
nie�warto�odwiedzić�również�dawne�stajnie�królewskie,�
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gdzie�odbywa�się�średniowieczny�jarmark.�Zobaczymy�tam�między�innymi�pracujących�
rzemieślników�oraz�kupców�zachwalających�swoje�produkty.

 �Praga�–�26.11�–�8.01

również�stolica�czech,�Praga,�przygotowuje�swój�Jarmark�Bożonaro-
dzeniowy�na�rynku�Starego�Miasta�wokół�pięknie�przystrojonej�cho-
inki.�impreza�w Pradze�jest�najlepszym�wyborem�dla�rodzin�z dziećmi�
–�organizatorzy�przygotowują�bożonarodzeniowe�mini�zoo,�przedsta-
wienia�świątecznych�bajek�oraz�sprzedaż�kolorowych�pacynek,�
czyli�wszystko�to�co�dzieci�lubią�najbardziej.�na�pięknie�przy-
strojonych�stoiskach�można�kupić�ręcznie�rzeźbione�lalki�oraz�
zabawki�z drewna,�czeskie�kryształy�oraz�ręcznie�zdobione�
kubki.�Można�również�spróbować�pitnego�miodu�czy�
pieczonych�kasztanów.�na�zamku�na�Hradczanach�
zobaczymy�piękną�szopkę.

�Bolzano�–�24.11

Będąc�fanką�Włoch�nie�mogę�pominąć�jednego�
z najpopularniejszych,�choć�u nas�nadal�
mało�znanych,�jarmarków�w italii.�W Bolza-
no�Jarmark�Bożonarodzeniowy�odbywa�się�
na�placu�Walter,�gdzie�znajduje�się�wiele�
kolorowych�stoisk�z pamiątkami,�świą-
tecznymi�smakołykami,�wśród�których�
z pewnością�nie�zabraknie�Panettone,�
czyli�tradycyjnej�włoskiej�babki,�oraz�
piękne�ozdoby�czy�wyroby�rzemieśl-
nicze.�na�placu�znajdują�się�
również�stoiska�z tradycyjnymi�
produktami�kuchni�lokalnej.

co�polecisz�jeszcze?

Byliście�kiedyś�na�jakimś�
świątecznym�Jarmarku?�
A może�wybieracie�się�
w tym�roku?�Koniecznie�
napiszcie�o tym�i podzielcie�
się�relacjami�i wrażeniami!�
Jesteśmy�pod�
kontakt@yougo.pl
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ODeSSA
mama
„najbliższa�moja,�Odessa�–�mama”�1

Pociąg�Lwów�–�Odessa.�Po�dwunastu�godzinach�spędzonych�
na� górnej� półce� przedziału� sypialnego� łyk� mocnej,� czarnej�
herbaty� stawia� na� nogi.� Pani� konduktor� sprawnie� nosi� po�
cztery�szklanki�w jednej�ręce.�Brzęczą�głośno�w metalowych�
koszyczkach.�–�Gorące!�nie�poparzcie�się�dziewczęta!�Zeska-
kuję�z górnej�półki.�Drabinek�w ukraińskich�pociągach�brak.�
Z półki�naprzeciwko�nie�mniej�sprawnie�zeskakuje�pani�nina,�
osiemdziesięcioletnia�elegancka�i drobna�osóbka�podróżująca�
z Użgorada�do�chersonia.�Zaraz�będzie�Odessa�–�oznajmia�
po�polsku.�–�Zbieramy�się!�Zarzucam�plecak.�Odessa�Głów-
na� wita� podróżnych� przepięknym� słońcem.� Biegnę� szybko�

po�niekończącym�się�peronie�z wagonu�numer�22.�napis�na�
zabytkowym�budynku�dworca�„Witamy�w Odessie�–�mieście�
bohaterze”� staje� się� coraz� bardziej� widoczny.� Z  dworcowej�
knajpki�dobiegają�dźwięki�starej�piosenki�o Odessie�–�mamie.��
na�placu�przed�dworcem�panuje�gwar�–�staruszki�handlują�
krewetkami� i  owocami,� mieszkańcy� i  przyjezdni� głośno� się�
targują,�pojękują�wiekowe�tramwaje�i trolejbusy.�W Odessie�
wszyscy�czują�się�jak�w domu.�

Magia�

Odessa� nie� jest� starym� miastem.� W  XiV� wieku� na� terenie�
Odessy� istniała� tatarska� warownia� zwana� chadżybej.� Póź-
niej�tureccy�sułtani�rozbudowali�warownię,�tworząc�potężną�
twierdzę� nowy� świat.� W  1792� roku� imperium� osmańskie�
utraciło�twierdzę�w wojnie�z rosją.�Katarzyna�Wielka�zleciła�
sławnym�włoskim� i  francuskim�architektom�budowę�Odessy�
–�okna�na�Zachód.�nazywana�przez�carycę�Palmirą�Południa�
(Palmirą� Północy� był� Petersburg)� miała� być� pierwszym� por-
tem�rosji�wolnym�od�mrozów�i lodu.�Odessa�stała�się�jednak�
czymś�więcej�–� stała� się�miastem�żydowskiego�oświecenia.�
Wielojęzyczna,�wielonarodowa,�muzykalna,�modernistyczna,�
portowa.�Była�trochę�grecka,�trochę� jak�Wiedeń�i  trochę�jak�
Paryż.�Była�wyjątkowa�i wolna.�na�początku�XX�wieku�jedną�
trzecią�mieszkańców�stanowili�Żydzi.�Jak�pisał�austriacki�pisarz�

anna lik

1)�Piesnia�ob�Odessie-mamie�–�e.D.�Arganowicz/�B.M.�Smoleński�
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i eseista�Karl-Markus�Grauss�była�„zakładem�produkcji�geniu-
szy”.��Miejscem�spotkania�Orientu�i europy.�Dziś�ponad�milio-
nowa�Odessa�jest�największym�portem�Ukrainy.�Mieszkają�tu�
Ukraińcy,�rosjanie,�Żydzi,�rumuni,�Grecy,�Ormianie,�Gruzini,�
turcy,�niemcy,�Francuzi�i Arabowie.�Dla�ludzi�literatury�i sztuki�
na�całym�świecie�była�i wciąż�jest�miejscem�magicznym,�choć�
mówi�się,�że�starej�Odessy�już�nie�ma.�Mieszkańcy�ostro�za-
przeczają.�czują�się�wyjątkowi,�mówią�wyjątkowym�językiem,�
mają�wyjątkowe�poczucie�humoru.�Wystarczy�przyjechać,�aby�
się�przekonać.

Polska�Odessa 

Mój� przyjaciel� Andrij,� rodowity� „odessit”2,� którego� regular-
nie�odwiedzam,�wie�o  swoim�unikalnym�mieście�wszystko.�
Zna� historię� najwęższych� odesskich� zaułków,� zabytkowych�
bruków�i rozpadających�się�domów.�Jak�wszyscy�mieszkańcy�
jest�dumny�ze�swojego�miasta� i Morza�czarnego.�Mówi�po�
polsku,� rosyjsku� i  ukraińsku.� i  oczywiście� po� odessku.� Jego�
prababka�Polka,� tak� jak� i moja,�urodziła�się�w Odessie�pod�
koniec�XiX�wieku.�Andrij�z lubością�pokazuje�mi�polskie�ak-
centy.�na�głównym�odesskim�deptaku,�na�ulicy�Deribasow-
skiej�znajduje�się�Dom�Mickiewicza,�w którym�nasz�wieszcz�
przebywał� w  trakcie� zesłania.� Pobyt� upamiętnia� kamienna�
tablica�–�„W tym�domu�w 1825�roku�mieszkał�wielki�polski�

poeta�Adam�Mickiewicz”.�Kilka�przecznic�dalej,�na�skwerze�
stoi�okazały�pomnik�Mickiewicza�ufundowany�przez�miesz-
kańców�Odessy.�W pobliżu�Bulwaru�nadmorskiego�natknie-
my�się�natomiast�na�wzorowany�na�angielskich�budowlach�
neogotycki� Pałac� Zenona� izydora� Beliny-Brzozowskiego.�
W tym�miejscu�w XiX�wieku�zbierała�się�miejscowa�Polonia,�
bywał� także�przyjaciel�pana�domu�Juliusz�Słowacki.�to�nie�
jedyny�gmach,�wzniesiony�przez�naszych�rodaków.�na�ulicy�
Sofijewskiej�znajduje�się�okazały�Pałac�Olgi�Potockiej�w stylu�
klasycystycznym,�w którym�mieści�się�obecnie�Odesskie�Mu-
zeum�Sztuki.�W centrum�starej�Odessy�na�ulicy�Jekaterińskiej�
od� roku�1854�wznosi� się�Katedra�Wniebowstąpienia�naj-
świętszej�Marii�Panny�zwana�Kościołem�Polskim.�W Odessie�
jest�również�Dom�Polski� i konsulat�rP,�w których�odbywa-
ją� się�wystawy� i  spotkania� z  polskimi� twórcami.� Polaków�
w Odessie�pozostało�niewielu,�ale�gdy�tylko�„odessici”�usły-
szą�polską�mowę�zaraz�przybiegają�i uśmiechając�się�szeroko�
deklamują�wszystkie�znane�im�polskie�słowa�i frazy.���

Zielony�plan  

Dla� mnie� Odessa� to� przede� wszystkim� miasto� przepięknej�
architektury� zatopionej� w  zieleni� kasztanowców,� platanów,�
katalp� i  klonów.� Po� O� dessie� można� spacerować� od� rana�
do�nocy.�Wzdłuż�morza�ciągnie�się�szeroki�pas�zieleni,�który�

2)�„odessit”/”odessitka”�–�mieszkaniec/mieszkanka�Odessy.�
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umacnia�zbocza�schodzące�do�brzegu.�nad�wysokimi�drzewa-
mi�przebiega�linia�kolejki�górskiej,�która�wozi�turystów�i kura-
cjuszy�pobliskich� sanatoriów�na�plażę� Lanżeron.� Kierując� się�
dalej�w  stronę� portu� dochodzimy� do� ogromnego� Parku� im.�
tarasa�Szewczenki,� z  licznymi�pomnikami� i  stadionem�klubu�
sportowego�czernomoriec�Odessa.�Lubię�przechadzać�się�po�
Parku�Kultury�i Wypoczynku�im.�Gorkiego,�Ogrodzie�Botanicz-
nym�i Parku�Zwycięstwa,�albo�odpocząć�w pełnym�kwiatów�
Ogrodzie�Miejskim�przy�wspomnianej�już�głównej�ulicy�miasta�
Deribasowskiej.�Mieszczą�się�tam�altanki�i kawiarnie,�w letnie�
dni�odbywają�się�koncerty,�a mieszkańcy�grają�na�ławeczkach�
w  szachy� i  warcaby.�W  starej� części� miasta� warto� również�
obejrzeć�Synagogę�Brodzką�z XiX�wieku,�Pałac�Woroncowów�
oraz�Filharmonię�Miejską,�która�mieści�się�w przypominającym�
wenecki�Pałac�Dożów�budynku�dawnej�giełdy.�Są�też�przepięk-
ne� stare� cerkwie� i  kościoły,� neorenesansowe� hotele,� w  tym�
najokazalszy� Londyński,� którego� okna�wychodzą� na� Bulwar�
nadmorski.�Większość�osób�kojarzy�Odessę�z neobarokowego�
teatru�Opery�i Baletu�oraz�gigantycznych�Schodów�Potiomki-
nowskich,� wiodących� z  Bulwaru� nadmorskiego� do� Dworca�
Morskiego.�te�dwa�symbole�Odessy�wiodą�prym�na�pocztów-
kach,�których�jednak�nie�warto�wysyłać�do�Polski,�bo�rzadko�
dochodzą.�na�szczycie�schodów�znajduje�się�pomnik�z brązu�
upamiętniający�pierwszego�gubernatora�Odessy�Armanda-em-
manuela�du�Plessis,�ks.�richelieu.�Jego�imieniem�nazwana�jest�
przepiękna�i długa�ulica�ryszeliewska,�przy�której�za�niewielkie�

pieniądze�można�wynająć�maleńką�kawalerkę.�Jeśli�kogoś�mę-
czy�schodzenie�po�192�stopniach�drogę�do�Dworca�Morskie-
go�możne�pokonać� tramwajem� linowym,�kursującym�wzdłuż�
schodów�Potiomkinowskich.�Spacerując�po�nadmorskiej�części�
Odessy�często�można�natknąć�się�na�ekipy�filmowe.�Odessa�jest�
jednym�z najczęściej�uwiecznianych�na�taśmie�filmowej�miast�
byłego�Związku�radzieckiego.�Do�dziś�jej�mieszkańcy�pamiętają�
plan�filmowy�komedii�Deja�Vu�Juliusza�Machulskiego,�w którym�
główny�bohater�grany�przez�Jerzego�Sztura�wpada�na�Schody�
Potiomkinowskie�w trakcie�zdjęć�do�legendarnego�filmu�Pancer-
nik�Potiomkin.�–�O Pani�z Polski!�nie�chce�się�Pani�u nas�nakręcić�
jako�statystka?�Z uśmiechem�macham�ręką,�że�nie�i szybko�prze-
biegam�na�drugą�stronę�ulicy.���

Morze,�delfiny�i Arkadia 
Odessa� nie�ma�pięknych� i  szerokich� plaż.� Prawo�ukraińskie�
pozwala� na� wykup� gruntów� wraz� z  przyległymi� plażami.�
Oprócz�prywatnych�posiadłości,�hoteli�i lokali�drogę�zagradza-
ją�poprzeczne,�wdzierające�się�w ląd�falochrony.�Latem�pla-
że�miejskie�są�zaludnione�do�granic�możliwości.�Warto�więc�
wybrać� się� do� delfinarium,� a wieczorem�odwiedzić�Arkadię�
–�wydzieloną�nadmorską�cześć�miasta,�w której�mieszczą�się�
dziesiątki�klubów�i dyskotek�pod�gołym�niebem.�ten�tętniący�
do�rana�goracymi�rytmami�rejon�szokuje�niecodzienną�archi-
tekturą�–�w Arkadii� znajdziemy� kluby�w  kształcie� egipskich�
piramid,�drewnianych�łodzi�czy�olbrzymich�statków.�Miłośnicy�
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staromodnych�dancingów�mogą�za�przystępna�cenę�spędzić�
noc�na�morzu,�na�jednym�z kursujących�przy�brzegu�morskich�
tramwajów-restauracji.��������

Humor�żydowsko-portowy 

Dla�„odessitów”�najważniejszy�w życiu,�jak�sami�przyznają,�jest�
śmiech.�Poczucie�humoru�mieszkańcy�Odessy�mają�niepowta-
rzalne.�nie�należy�się�obrażać,�jeśli�ktoś�wywiedzie�nas�w pole,�
„wbije�szpilkę”�lub�wyśmieje�publicznie,�jeśli�nie�zrozumiemy�
żartu.�nie�pomoże�nam�nawet�słownik�rosyjsko-odesski.�Aby�
lepiej�zrozumieć,�co�w odesskiej�duszy�gra�trzeba�odwiedzić�
Odessę�1�kwietnia�–�w prima�aprilis�na�głównych�ulicach�
miasta�odbywa�się�bowiem�legendarny�Festiwal�Humoru�„Hu-
morina”.�A jak�i z czego�śmieją�się�„odessici”?��Z wszystkich�i ze�
wszystkiego,�bo�śmiech�to�zdrowie�i sens�życia.����

–�Szkoda,�że�wasz�mąż�rabinowicz�tak�wcześnie�umarłMógł�
jeszcze�żyć�i żyć!�

–�O tak,�lekarstw�zostało�jeszcze�na�trzy�tygodnie....

na�rynku�odesskim.�
–�czym�karmiliście�tę�kurę?�
–�A co�wam�do�tego!�
–�też�chciałabym�tak�schudnąć!

–�Wiesz�jak�na�ciebie�patrzę�to�zaraz�przypomina�mi�się�
chaim!

–�Dlaczego?�
–�On�także�jest�mi�winien�pieniądze�i nie�oddaje.�

–�Sonia,�jesteś�chora?�Widziałam,�jak�rano�wychodził�od�
ciebie�lekarz.�

–�Słuchaj�Mania,�jak�od�ciebie�rano�będzie�wychodził�żoł-
nierz,�to�znaczy,�że�zaczęła�się�wojna?

Kłócą�się�dwie�„odessitki”.
–�ty�stara�latawico!�
–�coś�się�tak�mojego�wieku�uczepiła!?�

–�Monia,�ile�to�będzie�osiem�razy�osiem?�
–�A my�sprzedajemy�czy�kupujemy?�

rozmowa�w pociągu.�
–�Wy�z Odessy?�
–�A co,�coś�Wam�zginęło?�� autorka – anna lik
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SUWALSZcZYZnA�
–�nA�KrAńcU�śWiAtA

Jakub�chwedczuk

Suwalszczyzną�określa�się�północno-wschodni�kraniec�polski,�
obejmujący�północną�część�województwa�podlaskiego�oraz�
wschodni� skrawek� województwa� warmińsko-mazurskiego.�
Stolicą� regionu� są� Suwałki� –� miasto� założone� przez� zakon�
Kamedułów� w  XVii� wieku.� elementem� wyróżniającym� ten�
rejon�na� tle� reszty�kraju� jest�przede�wszystkim�urozmaicony�
krajobraz�oraz�bogaty�świat�przyrody.�W obrębie�Suwalszczy-
zny�znajdują�się�dwa�pojezierza�–�Suwalskie�i ełckie,�Puszcza�
romnicka,�Puszcza�Augustowska�oraz�północna�część�słynnej�
doliny� rzeki�Biebrzy.�Decydując�się�na�wycieczkę�do� tej�nie-
zwykłej�krainy,�mamy�do�wyboru�wiele�wariantów�aktywnego�
wypoczynku.�

na�wschód�od�trasy�Augustów-Suwałki�rozciąga�się�najwięk-
szy�kompleks� leśny�w naszym�kraju�–�Puszcza�Augustowska.�
W granicach�Polski�zajmuje�ona�powierzchnię�114�tysięcy�hek-
tarów�–�jest�to�prawie�dwukrotnie�więcej�od�Puszczy�Białowie-
skiej.�Puszcza�porasta�rozległą,�płaską�równinę�Augustowską,�
na�której�znajduje�się�wiele�jezior.�największe�z nich�to:�Sajno,�
Serwy,�Białe�Augustowskie,�necko,�rospuda�oraz�Blizno.�Dużą�
atrakcją�tego�terenu�są�malownicze�szlaki�kajakowe�na�rzekach,�
m.in.�rospudzie,�czarnej�Hańczy�oraz�Kanale�Augustowskim.�
Będąc�już�na�miejscu,�na�każdym�kroku�znajdziemy�gospodar-
stwa�agroturystyczne�oferujące�wynajem�i transport�kajaków�do�
dowolnie�wybranego�punktu.�W zależności�od�naszych�planów�

Jeziorko wytopiskowe w Suwalskim Parku Krajobrazowym
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możemy�zdecydować�się�na�spływ�kilkugodzinny,�a nawet�kil-
kudniowy,�z możliwością�noclegu�tuż�przy�samej�rzece�–�zarów-
no�na�kempingach,�jak�i kwaterach�prywatnych.�

Fragmentem� Puszczy� Augustowskiej� zasługującym� na� szcze-
gólną� uwagę� jest� Wigierski� Park� narodowy,� usytuowany�
około� 4� km�na�wschód�od� Suwałk.� Park� oferuje� liczne�miej-
sca� do� plażowania� nad� brzegiem� krystalicznie� czystego� je-
ziora�Wigry� oraz� dobrze� oznakowaną� sieć� szlaków� pieszych� 
i  ścieżek� rowerowych.� Przez� jezioro� Wigry� przepływa� rzeka�
czarna� Hańcza,� która� jest� atrakcyjnym� szlakiem� kajakowym,�
szczególnie�na�odcinku�zaczynającym�się�przy�ujściu�z  jeziora�
Wigry�po�jego�wschodniej�stronie.�Jeśli�planujemy�wyjazd�z na-
miotem,�warto� zatrzymać� się� na� kempingach� położonych� na�
terenie�parku�narodowego.�Kilka�takich�miejsc�kempingowych,�

m.in.�na�południowym�brzegu�jeziora,�w miejscowości�Jastrzę-
by,�należy�do�władz�parku.�Zaletą�tych�kempingów�jest�bezpo-
średni�dostęp�do�jeziora,�bliskość�przyrody�oraz�niczym�niezmą-
cony�spokój.�Zachód�słońca�nad�jeziorem�Wigry�przy�dźwiękach�
gitary� i blasku�ogniska�pozwala�przenieść�się�w inny�wymiar�
rzeczywistości�i całkowicie�zapomnieć�o dniu�codziennym.

Jadąc�na�północ�od�Suwałk�drogą�655�po�około�12�kilome-
trach�docieramy�do�Suwalskiego�Parku�Krajobrazowego.�Jest�to�
miejsce�zupełnie�inne�od�otoczenia�jeziora�Wigry.�Suwalski�Park�
Krajobrazowy�przypomina�bajkową�krainę,�uformowaną�przez�
lądolód�skandynawski,�który�pozostawił�po�sobie�silnie�pofał-
dowany�teren�z jeziorkami�wytopiskowymi�(powstałymi�z wyto-
pienia�pojedynczych�brył�lodu)�oraz�niezliczonymi�głazami�narzu-
towymi�osiągającymi�nawet�kilka�metrów�średnicy!�Prawdziwą�

Jeziorka śródleśne  
tzw. Suchary  

w Wigierskim  
Parku Narodowym
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perłą� tego�parku� jest�najgłębsze�polskie� jezioro�–�Hańcza.�Ze�
względu�na�swoją�głębokość�(około�110�m)�oraz�i klasę�czystości�
wody�stało�się�mekką�dla�płetwonurków,�którzy�przybywają�tu� 
z całej�Polski.�nad�brzegiem�Hańczy�znajdziemy�wiele�miejsc�
przygotowanych�specjalnie�z myślą�o miłośnikach�podwodnych�
głębin,�m.in.�wygodne�stoły�do�rozłożenia�sprzętu�do�nurkowa-
nia.�W okolicy�parku�funkcjonuje�również�sporo�szkółek�nurko-
wania,�w których�możemy�poznać�podstawy�tego�fascynujące-
go�sportu.�

Kolejnym� miejscem� godnym� odwiedzenia� jest� miejscowość�
Stańczyki,�usytuowana�około�18�kilometrów�na�zachód�od�Su-
walskiego�Parku�Krajobrazowego.�Warto�zapuścić�się�w te�rejo-
ny�co�najmniej�z dwóch�powodów.�Pierwszy�z nich�to�dwa�oka-
załe�mosty�kolejowe�z 1917�r.�i 1918�r.�o wysokości�36�metrów�
i długości�180�metrów,�przez�które�niegdyś�biegła�linia�kolejowa�
Gołdap-Żytkiejmy.�Drugim�powodem�popularności�tego�miejsca�
jest�Puszcza�romnicka,�nazywana�Polską�tajgą.�Puszcza�znajdu-
je�się�na�pograniczu�Polski�i Obwodu�Kaliningradzkiego,�zaś�na�
terenie�polski�zajmuje�pas�o szerokości�około�7�km�i długości�
30� km.�Dominującymi� gatunkami� drzew� składającymi� się� na�
drzewostan�Puszczy�są�sosny�i świerki.�Jej�osobliwy�krajobraz,�
przypominający� lasy�Kanady�czy�Skandynawii,� tworzą�oprócz�
lasów�iglastych,�również�liczne�obszary�torfowiskowe�czy�doli-
ny�rzeczne.��Zapuszczając�się�w te�rejony,�można�doświadczyć�
osobliwego�odczucia,�że�znajdujemy�się�na�dalekiej�północy,�nie�
zaś�w ojczystym�kraju…�nieodkryte�zakątki�Polski�naprawdę�
mogą�zaskoczyć!���

Południowy� kraniec� Suwalszczyzny� zajmuje� inne� szczegól-
ne�miejsce�–�Biebrzański�Park�narodowy.�to�największy�Park�
narodowy�w Polsce.�Utworzono�go�w celu�ochrony�cennych�
obszarów�bagiennych,� które� są�miejscem�bytowania� aż� 271�
gatunków� ptaków!� to� prawdziwa� gratka� dla� ornitologów�
oraz� miłośników� podglądania� ptactwa,� którzy� przybywają�
nad� Biebrzę� z  całej� europy.� Zatrzymując� się� na� kempingach�
znajdujących�się�na�terenie�parku�narodowego,�często�można�
usłyszeć� język� naszych� zachodnich� sąsiadów,� głównie� niem-
ców,� Holendrów� czy� Francuzów,� którzy� przemierzają� euro-
pę�w poszukiwaniu� tego�unikalnego�miejsca.� to�właśnie�dla�
takich� pasjonatów� przyrody� na� terenie� parku� przygotowano�
wiele� wysokich� platform� obserwacyjnych,� z  których� można�
podziwiać�niezwykłe�okazy�ptaków.�Można� także�wybrać� się�
na�tzw.�BirdWatching,�czyli�wycieczki�przyrodnicze�z przewod-
nikiem,�znającym�ciekawe�zakamarki�ptasich�lęgowisk.�Wspa-
niałą�przygodą�może�być�także�niespieszny�spływ�Biebrzą�–�ka-Flora�Bagien�Biebrzańskich
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czarna�Hańcza�na�terenie�Suwalskiego�Parku�Krajobrazowego

Kemping�nad�Jeziorem�Wigry

Jezioro�Hańcza

Kładka�w�Suwalskim�Parku�Krajobrazowym

Głazy�narzutowe�w�Suwalskim�Parku�Krajobrazowym

Mosty�w�Stańczykach

jakami�lub�drewnianymi�tratwami.�Spływ�tratwą�sprawdza�się�
doskonale�w przypadku�większej�grupy,�ponieważ�na�jej�pokład�
z powodzeniem�mieści�się�6�-�8�osób.�tratwy�zwykle�posiada-
ją�domek�z 2� lub�3�pryczami,�na�których�można�się�schronić� 
w nocy,�podczas�gdy�reszta�załogi�może�spać�pod�chmurką�lub�
w namiocie�ustawionym�na�tratwie.

Suwalszczyzna�jest�niezwykłym�regionem�naszego�kraju,�cha-
rakteryzującym�się�przepięknymi�krajobrazami�oraz�oferującym�
aktywnym�turystom�moc�wrażeń.�trzeba�jednak�przyznać,�że�to�
zakątek�wciąż�nieodkryty�i mało�popularny.�czas�więc�pokazać�
poszukiwaczom�przygód,�że�są�jeszcze�miejsca�w naszym�kra-
ju,�gdzie�natura�wciąż�wygrywa�z cywilizacją.�Zatem�w drogę!�
Kierunek� północny-wschód.� Wymagany� ekwipunek:� namiot,�
aparat�fotograficzny,�mapa�i niespożyte�pokłady�energii!
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PrZeWODniKi�

Polska�elżbiety�Dzikowskiej

elżbieta�Dzikowska,� jak�nieco�starsi�nasi�czytelnicy�pamiętają,�pro-
wadziła�przed�laty�z mężem�tonym�Halikiem�cykl�programów�„Pieprz�
i wanilia”.�teraz,�kiedy�wszyscy�rzuciliśmy�się�w podróże�po�świecie,�
pani�elżbieta�skupia�się�na�atrakcjach�turystycznych�w Polsce.�„Groch�
i  kapusta.�Podróżuj�po�Polsce!”� to� relacje,� zdjęcia,�ale� także� ludzie�
i ich�pasje.

Biografia�elżbiety�Dzikowskiej�jest�niezmiernie�bogata.�Pani�elżbieta�to�
historyk�sztuki,�sinolog,�podróżniczka,�reżyser�i operator�filmów�doku-
mentalnych,�autorka�wielu�książek,�programów�telewizyjnych,�audycji�
radiowych,�artykułów�publicystycznych�oraz�wystaw�sztuki�współcze-
snej.�–�niegdyś,� kiedy� świat�był�dla�Polaków�zamknięty,� chcieliśmy�
wraz�z moim�mężem�tonim�Halikiem�uchylić�nań�okno.�Powstał�wtedy�
cykl�programów�Pieprz�i wanilia.�teraz,�kiedy�wszyscy�możemy�podró-
żować�po�całym�świecie,�chciałam�podzielić�się�moją�pasją�poznawa-
nia�i odkrywania�niezwykłych�miejsc�w Polsce.�Podróżując,�przełamu-
jemy�bariery,�stereotypy;�w serii�Groch�i kapusta�oprócz�opisów�i zdjęć�
wiele�uwagi�poświęcam�moim�bohaterom,�aby�przekazać�ich�pasje,�
z nadzieją,�że�nie�tylko�zafascynują,�lecz�i zainspirują.

Martyna�Wojciechowska�mówi�o autorce,�że�jej�styl�jest�nie�do�pod-
robienia:� –� niezmiennie� pełna� energii,� po� zwiedzeniu� najdalszych�
zakątków�globu�i zainspirowaniu�kilku�pokoleń�Polaków�do�podróżo-
wania,�teraz�przybliża�nam�cudowne�zakątki�naszego�kraju.�to�obo-
wiązkowa�lektura�dla�tych,�którzy�„cudze�chwalą,�a swego�nie�znają”!�
Jestem�fanką�zarówno�osobowości�autorki,�jak�i jej�książek.�„Groch�
i kapusta”�to�pyszne,�pięknie�podane�danie,�a przy�tym�lekkostrawne�
–�można�jeść�bez�ograniczeń.�Gorąco�polecam!

W serii�„Groch�i kapusta.�Podróżuj�po�Polsce!”�mamy�cztery�tomy:
Południowy�wschód�to�ziemia�magiczna.�niepowtarzalny�urok�Biesz-
czadów� nie� tylko� złoto-czerwoną� jesienią,� ale� nawet� zimą,� bo� tu�
zawsze�śnieg�i słońce.�Wspaniałe�miasta:�Sanok,�Przemyśl,�tarnów,�
Sandomierz,�Zamość.�imponujące�pałace�i zamki,�wśród�których�naj-
większa�i najbardziej�imponująca�w Polsce�ruina�w Ujeździe,�zwana�
także�Krzyżtoporem.�niezwykłe�miejsca�?w Górach�świętokrzyskich,�
wśród�nich�Jaskinia�raj�i arcyciekawa,�neolityczna�kopalnia�krzemie-
nia�w Krzemionkach.�rewelacja!

na�południowym�zachodzie�jest�wiele�niezwykle�ciekawych�miejsc,�
choćby�na�Dolnym�śląsku,�gdzie�mamy�więcej� zamków� i pałaców�
niż�nad�Loarą.�na�Górnym�–�wspaniałe�trasy�pod�ziemią�i na�ziemi.�
Bielsko–Biała�to�najbardziej�zwarty�w Polsce�zespół�architektury�se-
cesyjnej,�a w cieszynie�warto�zobaczyć�nie�tylko�romańską�rotundę,�
ale� i  „małą�Wenecję”.�Podróżując� tam,�możemy� też�spotkać� fanta-
stycznych�ludzi�z pasją,�poznać�nasze�tradycje,�obyczaje.�Zacznijmy�
je�odkrywać!

Północny�wschód�to�region�szczególny.�Przede�wszystkim�wspania-
ła�przyroda:�jeziora�na�Warmii�i Mazurach,�urokliwa�Suwalszczyzna,�
Podlasie�z Puszczą�Białowieską�i przepiękną�Kotliną�Biebrzy.�Ale�także�
niezwykłe�zabytki,�świadectwo�współżycia�wielu�kultur.�ciekawy�Szlak�
tatarski�z meczetami,�cmentarzami�i smakowitym�jadłem,�wiekowe�
cerkwie�prawosławne,�piękne�świątynie�katolickie,�a także�synagogi�
i cmentarze�żydowskie.� Jest�co�zwiedzać,� fotografować,�przeżywać�
i smakować.

na� północnym� zachodzie� naszego� kraju� są� miejsca,� które� winien�
poznać�każdy�Polak.�Przede�wszystkim�Szlak�Piastowski�wiodący�od�
Gniezna� przez� Ostrów� Lednicki,� Kruszwicę,� Strzelno,� trzemeszno,�
Mogilno,�czerwińsk�do�Płocka.�Polecam�też�Kaszuby�z „najdłuższym�
paskiem�Polski”,�czyli�Półwyspem�Helskim,�przepięknymi�lasami,�je-
ziorami�i kręgami�megalitycznymi.�na�Pomorzu�–�ciągle�pełne�tajem-
nic�Borne�Sulinowo.�ciekawe�zabytki,�piękna�przyroda,�ludzie�z pasją.�
Warto�poznać�ten�region.

Wydawcą�książek�jest�firma�rosikon�Press.
Więcej:�www.grochikapusta.pl
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ZDJęciA�
Z�PODLASiA

Podbiele
fot.: Adam Falkowski

Przedstawiamy piękno północno-wschodniej Polski na zdjęciach 
uczestników naszego konkursu.

20



Cerkiew w Bielsku Podlaskim
fot.: Adam Falkowski
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Olszanica
fot.: Adam Falkowski

Cerkiew w Pasynkach
fot.: Adam Falkowski
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Cerkiew w Bielsku Podlaskim
fot.: Adam Falkowski

Koźlak w Hodyszewie
fot.: Adam Falkowski
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Cerkieww Puchlach
fot.: Adam Falkowski
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Hajnówka
fot.: Adam Falkowski

Podlasie
fot.: Marcin Perkowsk
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Biura 
PODróŻY�

rainbowtours

nasza� najnowsza� propozycja� składa� się� z  trzech� katalogów,� dwóch�

z  oferta�wczasową� i  jednego� z  propozycjami� objazdowymi.� Liczbowo�

również�wygląda�to�imponująco�–�łącznie�prawie�900�stron,�160�pro-

gramów�zwiedzania,�prawie�400�hoteli�i 74�destynacje,�kraje�i regiony.�

Oprócz�sprawdzonych�kierunków�na�naszych�klientów�czekają:�Portuga-

lia,�cypr,�Korfu,�hiszpańskie�costa�de�la�Luz,�a z objazdówek�nowe�wy-

cieczki�skandynawskie,�włoskie,�a  także�Korea�Południowa�z Północną�

i  Japonia.� Jak� zwykle�nie� zapomnieliśmy�o naszych�najmłodszych� i  to�

właśnie�z myślą�o nich�rozbudowaliśmy�ofertę�Figloklubów.

Wielbicieli�wakacyjnego�wypoczynku�ucieszy�wiele�nowości,�takich�jak,�

region�Algarve�w Portugalii,�cypr,�grecka�wyspa�Korfu�czy�pobyt�na�jed-

nym� z  trzech�wybrzeży� hiszpańskich:� costa� de� la� Luz,� costa� Almeria�

i costa�Dourada.�Fanów�krajobrazów�wulkanicznych�i sportów�wodnych�

z  przyjemnością� zaprosimy� � na� teneryfę.�nasza� oferta� to� prawie� 140�

nowych�hoteli.�Jesteśmy�przekonani,�że�każdy�znajdzie�coś�dla�siebie.

Z wycieczek�objazdowych�nowością�są�programy�niemieckie�skierowane�

dla�rodzin�z dziećmi.�tutaj�oprócz�Berlina�na�turystów�czeka�Park�Filmo-

wy�Babelsberg,�Heide�Park�czy�Hansa�Park.�W ofercie�dostępna�będzie�

również� wycieczka� do� Albanii� i  Macedonii.� Wprowadzilismy� również�

więcej�wycieczek�skandynawskich�i „Londyn�na�wesoło”�–�unikalny�pro-

gram�w bardzo�lekki�sposób�pokazujący�stolicę�Wielkiej�Brytanii�od�stro-

ny�musicali,�zakupów�i typowych�londyńskich�pubów.�nowością�będą�

również�dwa�nowe�programy�związane�z Portugalią,�jeden�w połączeniu�

z hiszpańską�Andaluzją�i drugi�pokazujący�piękno�i różnorodność�samej�

Portugalii.�

nie� zapomnieliśmy� i  stale� rozbudowujemy� naszą� ofertę� egzotyczną.�

Z nowości�na�uwagę�zasługują�Stany�Zjednoczone,�Japonia�i rPA�z Mo-

zambikiem.�Wycieczka� łącząca�Koreę�Północną� z Południową�w której�

ograniczenia�z jednej�strony�spotykają�się�z wolnością�z drugiej�będzie�

radomir�świderski

RainbowTours Figloklub
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przeżyciem,�które�trudno�zapomnieć.�Podsu-

mowując�jest�to�prawie�40�nowych�progra-

mów.�razem�w katalogu�poświęconym�wy-

cieczkom� objazdowym� znajdzie� się� prawie�

160�programów�i  tym�samym�jest� to�w tej�

chwili�najszersza�oferta�na�polskim�rynku.

Po�ubiegłorocznym�sukcesie�postanowiliśmy�

zwiększyć� ofertę� Figloklubów.� W  sezonie�

Lato� 2012� będzie� ich� aż� 27� czyli� o  dzie-

więć�więcej� niż� w  roku� ubiegłym.� Działają�

w starannie�dobranych�hotelach�ze�świetną�

infrastrukturą,�która�gwarantuje�prawdziwie�

rodzinny� wypoczynek.� Działają� sześć� dni�

w tygodniu�od�połowy�czerwca�do�połowy�

września.� Zależy� nam� na� tym� aby� bawiąc�

uczyć� i  rozwijać�dziecięce�pasje.�Dzieci� po-

zostają�pod�czujnym�okiem�naszej�kadry�ani-

matorów.�W tym�roku�poszliśmy�o krok�dalej�

i  postanowiliśmy� uruchomić� portal� FiGLO-

KLUBY.PL.� Znajdą� się� tam� informacje� o  ho-

telach,�blog�oraz�informacje�o animatorach.�

to� jedyny�w Polsce�portal� społecznościowy�

dla� amatorów� klubowego� rodzinnego� wy-

poczynku.�

W  sezonie� letnim�wystartuje� również� nasz�

nowy�pomysł�dla�dorosłych�–�Let’s�Holiday.�

W kilku�hotelach�będzie�działał�przeszkolony�

tropiciel�Atrakcji�–�ekspert�w projektowaniu�

zajęć�dla�dorosłych.�chętnie�podzieli�się� in-

formacjami�na�temat�lokalnej�kuchni,�muzyki�

oraz� zaproponuje� różnego� rodzaju� zajęcia�

sportowe�i integracyjne.

Od góry: 
Portugalia

Bałkany
Korea
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SnowTrex.pl

Do przebycia było kilkaset kilometrów drogi, przez Niemcy, Luxemburg, aż 

do Francji, później wjazd serpentynami, aż na wysokość 1.650 m do same-

go Les 2 Alpes. Koniec listopada, a zima dała się każdemu we znaki. Bez 

łańcuchów na kołach nie dalibyśmy rady.

Warto było – moim oczom ukazał się biały raj. Zasypane śniegiem urocze 

kamieniczki, bijący blaskiem świeży puch i tajemniczo wyłaniające się potęż-

ne szczyty Alp Francuskich. Tego widoku długo nie zapomnę – a to był do-

piero początek. Następnego dnia rozpoczynał się organizowany przez firmę 

SnowTrex PowderWeek - event dla narciarzy i snowboardzistów, a przede 

wszystkim dla tych, którzy kochają dobrą zabawę i białe szaleństwo bez 

ograniczeń. Jazda w białym puchu poza trasami sprawiła, że narciarstwo 

nabrało dla mnie nowego smaku i stało się nie lada wyzwaniem. Być tak 

blisko natury, na wysokości ponad 3.000 m jest czymś wyjątkowym. Po po-

łudniu wrażeń ciąg dalszy – muzyka na żywo, grzane wino, gra w siatkówkę 

na śniegu i w „zimne ognie”, a do tego dopisujący każdemu dobry humor.

Na nartach jeżdżę od dziecka, poznałam wiele miejscowości i terenów nar-

ciarskich, jednak Les 2 Alpes olśniło mnie swym wyjątkowym urokiem, bez-

kresnym terenem narciarskim na lodowcu, blaskiem kryształowego puchu 

i stało się dla mnie „zaczarowaną zimową krainą”. W tym roku wybieram się 

tam ponownie i cieszę się, że wkrótce poczuję zapach górskiego powietrza 

Les 2 Alpes, a prawie 240 km nartostrad wraz ze snowparkiem będzie dla 

mnie nową próbą sił…

 

SnowTrex to jeden z największych organizatorów wyjazdów na narty. Pełen 

wachlarz oferta jak również informacje na temat akcji promocyjnych dostęp-

ny jest na naszej stronie www.snowtrex.pl

Natalia Smoleń
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triada

Jako�Grupa�triada,�przygotowaliśmy�dla�naszych�Klientów�wiele�ciekawych�

propozycji�na�sezon�zimowy�2011/2012.�W�katalogach�triady�i�Sky�club�sta-

raliśmy�się�zawrzeć�komplementarną�i�bogatą�ofertę,�w�której�każdy�znajdzie�

coś�dla�siebie.�Oprócz�popularnych�kierunków,�które�szczególnie�upodobali�

sobie�nasi�Klienci,�postawiliśmy�również�na�ekscytujące�nowości.

Już�od�kilku�lat�rekordy�popularności�wśród�zimowych�kierunków�podróży�bije�

egipt.�Dlatego�też�prezentujemy�szeroką�ofertę�wypoczynkową�w�najsłynniej-

szych,�egipskich�kurortach,�takich�jak�Hurghada,�Marsa�Alam,�taba�i�Sharm�

el�Sheikh.�W�ofercie�triady�Klienci�znajdą�również�wycieczki�w�formule�7+7,�

Marta�truskolaska,�
Kierownik�ds.�Sprzedaży,�Sky�club

łączące�7�dni�wypoczynku�i�7�dni�zwiedzania.�i�tak,�oprócz�wypoczynku�na�

pięknych,�egipskich�plażach�można�wybrać� jeden�z� tygodniowych�progra-

mów�objazdowych�(np.�„Ziemia�święta”,�„W�dolinie�Jordanu”,�„Dary�nilu”).�

Wśród�nowości,�w�katalogu�triady�znajdą�się�wycieczki�objazdowe�po�Argen-

tynie�i�Kostaryce.�Program�„Argentyna�–�w�rytmie�tanga�na�koniec�świata”�to�

propozycja�21-dniowego�objazdu,�na�którego�trasie�znalazły�się�m.in.�Buenos�

Aires�i�Puerto�Madryn.�Druga�z�nowości�to�17-dniowa�wycieczka�objazdowa�

po�Kostaryce,�podczas�której�można�zobaczyć�miejsca�takie,�jak�San�Jose,�San�

carlos� i�wiele� innych.�Ponadto�w�katalogu�egzotyka�2011/2012�znajdzie-

my:�indonezję�-�Bali,�Maroko,�Sri�Lankę,�Kubę,�tajlandię,�Wenezuelę�a�także�

Meksyk.

Pomysły�na�zimę�w�ciepłym�klimacie�oferuje�także�Sky�club.�W�naszym�kata-

logu�można�znaleźć�propozycje�wypoczynku�w�Maroko,�w�hotelu�4-gwiazd-

kowym�w�opcji�All�inclusive,�lub�wyjazd�w�opcji�Stay�&�Go:�(7�dni�zwiedzania�

–�program�„cesarskie�Miasta”�+�7�dni�wypoczynku.�Amatorzy�hiszpańskich�

wysp�będą�mogli�natomiast�udać�się�np.�na�dwutygodniowy�wypoczynek�na�

teneryfie,�Fuerteventurze�lub�Gran�canarii.�

triada�proponuje�również�bogatą�ofertę�wyjazdów�na�zabawę�sylwestrową�

połączoną�ze�zwiedzaniem�najpiękniejszych�europejskich�metropolii.�Miejsca�

na�4�i�5-dniowych�wycieczkach�autokarowych�do�Wiednia�i�Bratysławy,�Pa-

ryża,�Pragi�oraz�Wilna�można�rezerwować�w�cenie�ok.�1000�zł��od�osoby.

A może na wakacje Kuba?
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enOtUrYStYKA�
SZAMPAniA
Szampania�położona�jest�w północnowschodniej�Francji,�naj-
bardziej�znana�jest�z produkcji�musującego�wina,�które�bierze�
od�niej�swoją�nazwę.�Bliskie�położenie�Paryża�ułatwiło�wypro-
mowanie�tamtejszych�win�wśród�elit.�Uprawy�winorośli�zapo-
czątkowali�Karolingowie�–�pierwszym�z nich,�który�zauważył�
potencjał�tego�regionu�był�Karol�Wielki.

W regionie�funkcjonuje�5�tysięcy�winnic�produkujących�swo-
je�wino�i 14�tysięcy�winnic�zajmujących�się�tylko�uprawą�na�
sprzedaż.�chłodny�klimat�Szampanii� sprawia,�że�winogrona�
mają�wysoką�kwasowość,�dzięki�czemu�idealnie�nadają�się�do�

produkcji�musującego�wina.�Winorośl�jest�narażona�na�wio-
senne�przymrozki�oraz� choroby�grzybicze.�Głównie�uprawia�
się�odmiany:�chardonnay,�Pinot�noir�oraz�Pinot�Meunier.�Pi-
not�noir�najpopularniejszy�jest�w Aube�i Montagne�de�reims,�
a Pinot�Meunier�w Vallée�de�la�Marne.�chardonnay�dominuje�
w côte�des�Blancs.

W Szampanii�produkuje�się� też�wina�niemusujące,�na�przy-
kład�w okolicy�Bouzy.�Sprzedaje�się�je�pod�etykietami:�coteaux�
champenois,�rose�des�riceys.�Znanym�winem�wzmacnianym�
z tego�regionu�jest�ratafia�de�champagne.

źródło: http://www.flickr.com/photos/roblisameehan/622956063/
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tArG
WODnY eLiZA�MALec
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fot.: Eliza Malec

fot.: Eliza Malec

Targ wodny Damnoen Saduak w Tajlandii
Nieco ponad 100 kilometrów od Bangkoku możesz zobaczyć 
niezwykły obrazek. Mieszkańcy handlują na łodziach. 
Kupisz tu pokarmy, pamiątki, a nawet zjesz obiad.
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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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W następnym
numerze 
Bułgaria

Barcelona
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