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Spektakularny krajobraz, bajeczne 
trasy narciarskie, słońce oraz smaczna 
kuchnia, w której tradycje alpejskie 
splatają się ze śródziemnomorskimi. 
Takie są najpopularniejsze skojarzenia, 
jakie współcześnie budzą Dolomity  
– miejsce idealne na zimowy urlop. 

tekst paweł wroński
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↘

Rifugio Antonio Locatelli  
kryje się wśród imponujących  
szczytów z rejonu Tre Cime  
di Lavaredo w Alta Pusteria. 

  PŁONĄCE 
GÓRY
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Nazwa najwyższego szczytu Dolomitów, Marmolady, pochodzi  
od słowa oznaczającego lśnienie – błyszczących w słońcu wiecznych 
śniegów i lodowca spływającego północnym stokiem masywu. 

Z a każdym razem, gdy słyszę 
tę nazwę, wyobraźnia pod-
suwa mi obrazy skalistych, 

rozrzuconych wyspowo potężnych 
masywów. Piętrzą się w  północno-
-wschodnich Włoszech, na skraju 
Alp. I skrzą śniegiem w promieniach 
słońca. Choć może się to komuś wy-
dawać niewiarygodne, mam stamtąd 
właśnie takie pogodne wspomnie-
nia, bo na policzenie mroźnych, 
wietrznych czy mglistych dni, jakie 
tam przeżyłem, wystarczy raptem 
palców jednej dłoni. Nie dziwi chyba 
zatem, że stawiam znak równości 
między nimi a  wymarzonym zimo-
wym urlopem. 

MONTI PALLIDI
Dolomity wyróżniają się wprost nie-
wiarygodnymi formami skalnymi. 
Patrząc na nie, aż trudno uwierzyć, 
że dopiero w  dobie romantyzmu 
wzbudziły większe zainteresowanie. 
Poeci nazwali je Monti Pallidi (Szare 
Góry), choć wcale nie są pozbawio-
ne barw. Uroku dodają im liczne 
jeziora, w  których przeglądają się 
skalne turnie, oraz zachodzące słoń-
ce, które rozpala skały intensywną 
czerwienią. Od ich poznania nie 
stronili również uczeni. Zafascyno-
wany geologią i mineralogią Déodat 
Gratet de Dolomieu w 1789 r. zwrócił 
uwagę, że skład budujących je skał 
jest inny niż w sąsiednich alpejskich 
masywach. Kilka lat później szwaj-
carski chemik Nicolas-Théodore de 
Saussure zaproponował, by na cześć 
spostrzegawczego Francuza skałę 
nazwać dolomitem. Określenie „Do-
lomity” opisujące całe pasmo poja-
wiło się niemal 100 lat później. A do 
języka potocznego weszło na dobre 
dopiero po I wojnie światowej. 

Kiedy w 2009 r. Dolomity wpisy-
wano na listę światowego dziedzic-
twa UNESCO, uznano je za fenomen 
zarówno przyrodniczy, jak i kulturo-
wy, dzieląc na dziewięć subregionów 

rozrzuconych na pograniczu trzech północno-
włoskich regionów: Tyrolu Południowego, Try-
dentu (Trentino) i Wenecji Euganejskiej. 

DUCE I TELEWIZJA
Do końca I wojny światowej Dolomity piętrzyły 
się na rubieżach monarchii habsburskiej. Na 
ich szczyty wdzierali się wprawdzie jako pierw-
si Anglicy, ale dokonaniami przebili ich szybko 
Austriacy. I to oni odkryli Dolomity zimą, dając 
impuls do rozwoju narciarstwa. Początkowo 
głównie wędrowali na nartach i podziwiali wi-
doki, dopiero w 1907 r. rozegrano w Val Garde-
nie pierwsze w Dolomitach zawody w zjeździe. 
Mimo to na łamach włoskojęzycznego dzienni-
ka „Il Trentino” jeszcze w 1910 r. pisano o nar-
ciarzach jako o zjawisku niezwykłym. 

Gdy po zakończeniu I  wojny światowej 
habsburskie imperium rozparcelowano, na 
włoskiej scenie politycznej pojawił się Benito 
Mussolini. Włochy jego marzeń miały dorów-
nać chwałą starożytnemu Rzymowi. Żeby tego 
dokonać, duch i ciało musiały nabrać tężyzny. 

Duce głęboko wierzył w moc propagandy, więc 
chętnie pokazywał się na nartach, zachęcając 
młodzież do uprawiania sportu. Zachowało się 
wiele pocztówek i plakatów przedstawiających 
wędrującego na deskach Duce: z  obnażonym 
torsem, w towarzystwie młodych oficerów, albo 
w pełniejszym stroju – z rodziną. 

Kiedy po regulacji granic z Austrią, w 1923 r., 
do Włoch wróciło Ampezzo, przemianowano 
jego nazwę na Cortina d’Ampezzo i  wpompo-
wano miliony lirów w rozwój kurortu. Jeszcze 
przed II wojną światową miejscowość wyrosła 
na stolicę sportów zimowych po południowej 
stronie Alp. W 1956 r. odbyły się tam zimowe 
igrzyska olimpijskie. Pierwsze w historii trans-
mitowane w telewizji. 

NA NARTY!
Boom nastąpił zaraz potem. Na halach u stóp 
skalnych koron wieńczących wyspowe masywy 
Dolomitów zaczęto zakładać wyciągi. Pobliskie 
wioski przekształcały się w pełne hoteli kuror-
ty, a tam, gdzie dawniej pasło się jedynie bydło 

(tak jak w popularnej dziś Arabbie), 
wyrastały stacje narciarskie. Spędza-
nie czasu na dwóch deskach stało się 
tu tak popularne, że w latach 70. mi-
nionego stulecia grupa przedsiębior-
ców z  Cortiny założyła konsorcjum 
właścicieli wyciągów. Tak narodził 
się system Dolomiti Superski, do któ-
rego należą dziś wszystkie stacje Do-
lomitów. Można w nich jeździć albo 
z  lokalnymi karnetami, albo z  jed-
nym wspólnym. I  choć wszystkich 
tras (1220 km) w ramach typowego 
urlopu nie da się przejechać, można 
być pewnym, że standardy infra-
struktury we wszystkich stacjach 
systemu są równie wysokie. 

Na lata 70. XX w. przypadł też dy-
namiczny rozwój narciarstwa biego-
wego. Zaczęto wytyczać kilometry 
tras, a wzdłuż koryta płynącej przez 
Val di Fiemme i  Val di Fassa rzeki 
Avisio biegają od 1971 r. uczestnicy 

I podobnie jak ścierają się nad 
Dolomitami fale powietrza, splatają 
się tu tradycje śródziemnomorskie 
z  tyrolskimi oraz kultywowaną pie-
czołowicie obyczajowością pamię-
tających preromańskie czasy Lady-
nów. Oprócz włoskiej mowy słyszy 
się również dialekt tyrolski oraz ory-
ginalny język ladyński. Posługuje się 
nim wprawdzie tylko kilka procent 
mieszkańców, ale z  niego wywodzi 
się mnóstwo miejscowych nazw. Wy-
starczy wspomnieć Pale di San Mar-
tino czy najwyższy szczyt Dolomitów 
Marmoladę (3343 m n.p.m.). 

Do fenomenów klimatu i kultury, 
nawet bardziej niż do skomplikowa-
nych dziejowych faktów, odwołują 
się również nauczyciele w  miejsco-
wych szkołach. Uczą dzieci, że pięk-
ne góry, na które patrzą od urodze-
nia, nazywają się Dolomitami, bo 
pierwszy człon nazwy („dolo”) ozna-
cza harmonię, a  drugi („miti”) – le-
gendy pobudzające marzenia. 

→

Położona na 
obrzeżach Dolo-
mitów Madonna 
di Campiglio to 
jedno z miejsc, 
które z upodoba-
niem odwiedza- 
ła cesarzowa 
Sissi. Dzięki temu 
zresztą stało się 
sławne. 

→

Portret Duce na znaczku 
jest czystą propagandą  
– twarz Mussoliniego 
emanuje siłą rzymskiego 
gladiatora. 

słynnego 70-kilometrowego biegu 
Marcialonga. Dekadę później, w  po-
łożonej u zachodnich podnóży Brenty 
Madonna di Campiglio, postawiono 
z kolei na nowinkę z Ameryki – snow-
board. Dziś niemal w  każdej stacji 
Dolomitów jest snowpark, a o miano 
najlepszego konkurują Obereggen 
i Kronplatz (Plan de Corones). 

HARMONIA I MARZENIA
Mimo sprzyjającego splotu historycz-
nych wydarzeń, narciarskie eldorado 
nie rozwijałoby się pewnie tak dyna-
micznie, gdyby nie wyjątkowy kli-
mat. Nad Dolomitami ścierają się fale 
zimnego i suchego powietrza konty-
nentalnego z  ciepłymi i  wilgotnymi 
znad Adriatyku. Te drugie napływają 
w głąb gór szeroką i głęboką doliną 
Adygi. W efekcie słońce świeci w Do-
lomitach przez 300 dni w roku, a opa-
dy śniegu, choć rzadko kiedy obfite, 
są wystarczające, by sezon narciarski 
trwał od grudnia do kwietnia. 

↘

Ośrodki Dolomitów znakomi-
cie nadają się na rodzinny 
wypoczynek. Jest tu zawsze 
słonecznie, a zimą czeka 
mnóstwo świetnie przygo-
towanych, zróżnicowanych 
i bezpiecznych tras. 
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1. CORTINA D’AMPEZZO
Perła włoskich Alp i olimpijska stolica świata 
z zimy 1956 r. W fascynującej scenerii otacza-
jących Cortinę gór kręcono filmowe sceny, m.in. 
do „Różowej Pantery”, „Tylko dla twoich oczu” 
czy emocjonującego „Na krawędzi”. Miejscowość 
pełna jest luksusowych willi i hoteli oraz zabyt-
kowych obiektów i dzieł sztuki w ich wnętrzach. 
www.cortina.dolomiti.org

2. KRONPLATZ  
– PLAN DE CORONES
Ponad 100 km połączonych ze sobą tras 
zjazdowych. Trudne dominują na zacienionych 
północnych stokach. Pełne słońca południowe 
spodobają się preferującym jazdę rekreacyjną 
oraz początkującym. Po słonecznej stronie 
działa także największy w Dolomitach snowpark. 
www.kronplatz.com

3. ALTA BADIA
Aż 130 km tras narciarskich oplata rozległą 
siecią tereny, które zainteresowały pionierów 
narciarstwa w Dolomitach. Tutaj znajdują się 
Col Alto (2000 m n.p.m.), czyli kopiec, na któ-
rym założono pierwszy we Włoszech wyciąg 
krzesełkowy, oraz Corvara u jego stóp – jedna 
z czterech głównych bram karuzeli Sella Ronda. 
www.altabadia.org

4. VAL GARDENA  
& ALPE DI SIUSI
Kraina legend. Gdzieś tam, w najeżonym  
skałami masywie Rosengarten (Catinaccio) 
nad Val Gardeną, ma swój zamek król Laurin, 

a na pełnym słońca płaskowyżu Alpe di Siusi  
spotykają się nocami czarownice. Trasy Val Garde- 
ny przyciągają doświadczonych narciarzy, płasko-
wyż z kolei jest idealny do jazdy rodzinnej, tym 
bardziej że specjalnie dla dzieci rozmieszczono na 
nim punkty z sylwetkami i życiorysami czarownic. 
www.valgardena.it; www.alpedisiusi.info

5. VAL DI FASSA & CAREZZA
Położona w dolinie Di Fassa wioska Canazei jest jed-
nym z czterech głównych punktów dostępu do karu-
zeli Sella Ronda. Kluczową zaś miejscowością doliny 
jest Moena. Miejskie centrum kontrastuje z wiejskimi 
przysiółkami rozrzuconymi na peryferiach. To tutaj 
najłatwiej poznać kulturę Ladynów.  
www.fassa.com; www.carezza.it

6. ARABBA & MARMOLADA
W Arabbie znajduje się jedna z głównych bram  
do Selli Rondy, a tutejszy snowpark jest jedynym 
położonym bezpośrednio przy karuzeli. Ponadto 
wyciągi łączą trasy nad Arabbą ze zjazdami po 
lodowcu spływającym spod szczytu Marmolady. 
Wszystko to sprawia, że Arabba-Marmolada tworzy 
najbardziej zróżnicowany pod względem krajobrazu, 
warunków i deniwelacji ośrodek Dolomitów. 
www.arabba.it; www.skiarabba.com

7. SEXTNER DOLOMITEN  
– ALTA PUSTERIA
Tutaj strzelają w niebo charakterystyczne turnie  
Tre Cime, a z górującego nad Sesto (Sexten) 
szczytu Hahnspiel (2200 m n.p.m.) roztacza się 
bajeczna panorama. Alta Pusteria przyciąga więc 
nie tylko miłośników zjazdów, lecz także pasjonatów 
narciarskich wędrówek. 
www.s-dolomiten.com; www.altapusteria.info

8. VAL DI FIEMME  
& OBEREGGEN
Zróżnicowane trasy i wychwalany przez freestyle-
rów Snowpark Obereggen są sportowymi wizytów-
kami ośrodka. Jednak to także wymarzone miejsce 
dla osób o hedonistycznym nastawieniu. Bo na 
tarasach schronisk przy trasach można godzinami 
wygrzewać się w słońcu. A po nartach odkrywać 
zaułki rozrzuconych po Val di Fiemme przysiółków: 
zwiedzać zabytkowe budowle, kosztować potraw 
i smakować wina w ukrytych w nich lokalach. 
www.alpecermis.it; www.obereggen.com
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9. SAN MARTINO  
DI CASTROZZA – ROLLE PASS
Od strzelistych turni Pale di San Martino, widocznych 
z tras Tognoli, trudno oderwać wzrok. Trudno też chociaż 
raz nie wybrać się za ich parawan, szybującą pośród 
skał kolejką na Rosettę. Po nartach trzeba tylko uważać, 
by nie dać się ogarnąć zakupowemu szaleństwu. Aż dziw 
bierze, ile sklepów mogą pomieścić przyziemia kamieni-
czek w centrum niewielkiego San Martino di Castrozza. 
www.sanmartino.com

10. VALLE ISARCO
Na ofertę narciarską tego rejonu składają się trasy  
kameralnych ośrodków rozrzuconych po dolinie na pół-
nocnym obrzeżu Dolomitów. Ich rodzinne przeznaczenie 
jest wyraźne, choć zarówno pod względem trudności,  
jak i długości tutejsze trasy są bardzo zróżnicowane.  
www.valleisarco.info

11. TREVALLI
Nazwa rejonu znakomicie oddaje fakt, że tutejsze stacje 
narciarskie dostępne są z kilku dolin objętych systemem 
Dolomiti Superski. Wśród ponad 100 km tras każdy znaj-
dzie coś dla siebie. Wart polecenia jest na pewno zjazd 
z najwyższego punktu, z wierzchołka Col Margherita 
(2513 m n.p.m.) na przełęcz San Pellegrino i do Falcade. 
www.trevalli.com

12. CIVETTA
Szczyt sprawia wrażenie niedostępnego, zwłaszcza od 
strony północno-zachodniej. Grozy i tajemniczości dodaje 
masywowi postrzępiona grań łącząca główny wierzcho-
łek z niższą Moiazzą. Jakby dla kontrastu, teren narciar-
ski jest słoneczny, niemal sielski. Przeważają czerwone 
i niebieskie zjazdy, a trasy liczą łącznie 80 km długości. 
www.skicivetta.com

W Dolomitach pracuje blisko 460 wyciągów.  
Obsługują one 1220 km tras zjazdowych różnej  
trudności oraz wyodrębnione snowparki. Można  
tu wybierać między wspólnym karnetem Dolomiti  
Superski (www.dolomitisuperski.com) a lokalnymi 
karnetami, obowiązującymi w każdym z 12 rejonów. 
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DOLOMITY
Pasmo górskie w północno-wschodnich  
Włoszech. Na zachodzie przecina je dolina  
Adygi. Część na wschód od niej przyjęło się 
nazywać Dolomitami, a część na zachodzie  
– Dolomitami Zachodnimi. 

Sella Ronda: Narciarska wycieczka 
obejmująca trasy zjazdowe wiodące 
wokół masywu Selli. Można ją odbyć 
w obydwu kierunkach. 
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Fantastycznie ukształtowaną wierz-
chowiną grupy Selli prowadzi droga 
na najwyższą jej kulminację – Piz Boè 
(3152 m n.p.m.), najłatwiej dostępny 
trzytysięcznik Dolomitów. 
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Le Corbusier nazwał Dolomity najwspanialszym architektonicznym 
dziełem natury, a papież Jan Paweł II mówił, że rodzą w sercu  
silne pragnienie, by podnieść ducha ku temu, co wzniosłe.  
Nic dziwnego, że ich krajobrazy robią tak ogromne wrażenie. 

←

Passo delle Farangole to głęboka przełączka wciśnięta między 
turnie Pale di San Martino. Latem prowadzi na nią szlak po osypu-
jących się piargach. Zimą jest wyzwaniem dla skialpinistów. 

←

Tre Cime di Lavaredo jest chyba najczęściej uwiecznianym 
motywem przez malarzy i fotografów. Tajemniczości doda-
ją skalistym turniom chmury lub snujące się wokół mgły. 
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GÓRY GODNE PĘDZLA
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D olomity tworzy ok. 20 wyspowo rozrzuconych 
skalnych gniazd. Ich poszarpane turnie od 
dawna fascynowały wielkich i małych tego 

świata, prowokując jednocześnie pytanie o to, jakie siły 
brały udział w ich powstaniu. Geneza chyba najpopu-
larniejszej z teorii, która mówi, że to po prostu archipe-
lag prehistorycznego oceanu Tetydy, sięga korzeniami 
XIX w., ale potwierdzają ją współczesne dowody. Proces 
formowania dolomitowych gniazd trwa przynajmniej 

od 235 mln lat. W tym czasie wiele potężnych wulka-
nicznych erupcji wstrząsało naszą planetą, powodując, 
że najpotężniejsze nawet skalne formacje opadały na 
dno owego oceanu. Gromadzące się organiczne szczątki 
tworzyły na ich fundamencie coraz grubsze i solidniejsze 
skalne warstwy. Aż wreszcie, ok. 100 mln lat temu, doszło 
do kolizji kształtujących się prakontynentów. Skały z dna 
zostały wypchnięte ku górze, tworząc wystające ponad 
powierzchnię akwenu wyspy. 

→ PALE DI SAN MARTINO
Właśnie jedną z takich wysp był ponoć masyw 
Pale di San Martino. Stojąc z nartami na odkrytym 
halnym kopcu Tognoli, patrzę zawsze z podziwem 
na piętrzący się vis-á-vis skalny mur. Tworzy go 
kilkanaście baszt, z których najwyższa nosi nazwę 
Cimon della Pala (3184 m n.p.m.). Aby przekonać się, 
czego strzegą, wjechałem kiedyś kolejką na Rosettę 
(2743 m n.p.m.), sterczącą mniej więcej pośrodku 
owego muru. Wagonik poszybował w górę i prze-
mknął między skałami. Gdy z niego wysiadłem  
i opuściłem budynek stacji, zaskoczył mnie widok  
na rozległe, lekko tylko pofalowane plateau, po które-
go południowo-wschodnich obrzeżach spływał nie-
wielki lodowiec Ghiacciaio della Fradusta. By spojrzeć 
na szerszą panoramę na zachodzie, trzeba wyjść  
na którąś ze skalnych baszt. Po wschodniej stronie 
można podziwiać górskie widoki bez przeszkód (i tru-
du). W tamtym kierunku plateau bowiem się obniża 
i nic nie przysłania spektakularnego obrazu. Tajem-
nice Pale di San Martino przyjemnie jest odkrywać 
na nartach skitourowych. Kto zaś pragnie zastrzyku 
adrenaliny, a jest bardzo dobrym narciarzem, może 
zakosztować freeride’u – na skalistych stokach, 
ponad którymi szybuje wagonik. 

→ JEZIORO MISURINA
Ozdobą Dolomitów są także malownicze tafle jezior, 
w których góry przeglądają się jak w zwierciadłach. 
U stóp Marmolady rozlewa się jezioro Fedaia, a w wo-
dach Misuriny widzi swoje odbicie potężny Sorapiss 
(3205 m n.p.m.). Legenda głosi, że gigant o takim 
imieniu, chcąc spełnić marzenie kapryśnej córki,  
wykradł magiczne lustro wiedźmie władającej 
pobliskim Monte Cristallo. Rozgniewana czarownica 
zaklęła go w zwalisty szczyt. Łzy zrozpaczonej i bez-
silnej córki, która musiała patrzeć na nieodwracalną 
przemianę ojca, utworzyły u jego stóp rozległe jezio-
ro. Dziewczyna spoczywa ponoć na dnie, trzymając 
w rękach feralne zwierciadło. 
Jezioro znane jest jednak nie tylko z legend. Podczas 
igrzysk olimpijskich w 1956 r. właśnie na nim rozgry-
wano konkurencje w łyżwiarstwie szybkim (po raz 
ostatni w dziejach na naturalnym lodzie). 

→ TRE CIME DI LAVAREDO
Trzy turnie sterczą w niebo niczym harpun  
Neptuna. Ich charakterystyczny kształt świet-
nie oddaje nazwa niemiecka: Drei Zinnen (Trzy 
Zęby). Najwyższa jest wśród nich Cima Grande 
(3003 m n.p.m.). Na nieco niższej – Cima Ovest 
(2973 m n.p.m.) – widać potężny okap. Wystają-
cy na 40 m w stosunku do podstawy ściany jest 
największy w Alpach i sprawia, że nawet podczas 
ulewnego deszczu u jej stóp jest sucho. Trzeci ząb, 
najmniejszy, nosi nazwę Cima Piccola (2857 m n.p.m.). 
Wszystkie trzy wydają się niedostępne. Opadają 
na ścielący się wokół płaskowyż niemal pionowymi 
ścianami o wysokości 600 m. Prowadzą na nie tylko 
wspinaczkowe drogi, i to trudne. To nie przeszkadza 
jednak w ich kontemplacji. Zarówno z okolicznych 
tras zjazdowych, jak i podczas wycieczek na nartach 
skitourowych czy rakietach śnieżnych. 
Tre Cime są ikoną Dolomitów i wizytówką południo-
wotyrolskiego regionu Alta Pusteria. Z położonego 
u wylotu doliny miasteczka Dobiacco (Toblach) 
w połowie stycznia wzbijają się balony. Ich wypełnio-
ne rozgrzanym powietrzem czasze dekorują niebo. 
Nie brak wówczas okazji, by wznieść się w powietrze 
i podziwiać zaśnieżone góry z lotu ptaka. 

↓

Misurina leży na wysokości 1754 m n.p.m., a klimat w otoczonym górami 
kotle jest tak łagodny i stabilny, że położona nieopodal miejscowość  
Auronzo di Cadore wyspecjalizowała się w leczeniu dziecięcej astmy. 
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↑

Marmoladę można 
porównać do symfonii. 
Zamiast dźwięków 
tworzą ją jednak skal-
ne urwiska, pola piar-
gów i jęzor najwięk-
szego z zachowanych 
jeszcze w Dolomitach 
lodowców – Ghiacciaio 
della Marmolada. 
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→ MARMOLADA
Najwyższy szczyt Dolomitów dzielą między  
siebie Trydent i Wenecja Euganejska. Na południe 
opada imponującą 800-metrową ścianą. Po jej pół- 
nocnej stronie stoki są bardziej urozmaicone; spły- 
wa z nich jęzor największego lodowca Dolomitów 
– Ghiacciaio della Marmolada. Lodowcowy płaszcz 
jest tak charakterystyczny, że dał nazwę górze, 
a ponadto ułatwia rozpoznanie, gdy szukamy jej 
pośród innych szczytów. W grani masywu jest kilka 
wierzchołków. Najwyższy nosi nazwę Punta Penia 
(3343 m n.p.m.). Od wschodu sąsiaduje z nim Punta 
Rocca (3309 m n.p.m.). Dalej ciągnie się postrzępiona 
grań z kulminacją Monte Serauta (3069 m n.p.m.). 
W czasie I wojny światowej szczytowe partie Mar-
molady były sceną dramatycznych wydarzeń. Biegły 
tędy granica Włoch i monarchii habsburskiej oraz linia 
frontu. W 1916 r. grań zajęli Włosi, dzięki czemu mogli 
bezkarnie ostrzeliwać wdzierających się na górę 

Austriaków. By skryć się przed ostrzałem, żołnierze 
austriaccy wydrążyli pod czołem lodowca niemal  
10 km tuneli. Były tam bunkry, koszary, składy amunicji, 
a nawet szpital. Niewiele z tych urządzeń dotrwało 
do naszych czasów, ale wystarczająco, żeby w 1990 r. 
otworzyć najwyżej położone w Europie muzeum. 
Gromadzi ono historyczne przedmioty znajdowane 
w trzewiach topniejącego lodowca. Ostatniego odkrycia 
dokonano całkiem niedawno, w 2009 r., gdy jęzor 
odsłonił ciało zabitego włoskiego żołnierza. Do osobli-
wości Marmolady należy także figurka Matki Boskiej 
umieszczona w grocie pod Punta Rocca, którą poświę-
cił Jan Paweł II podczas pielgrzymki w 1979 r. Amato-
rów zimowych aktywności zainteresuje z kolei fakt,  
że lodowcem Marmolady zbiega najdłuższa w Dolomi-
tach trasa zjazdowa: z Punta Rocca do Malga Ciapela. 
Liczy ponad 12 km długości i pokonuje się na niej 
niemal 1850 m różnicy poziomów. 

→ ARMENTAROLA
Wśród 1220 km dolomitowych tras każdy może 
znaleźć ulubioną, a spór o to, która jest rzeczywi-
ście najlepsza, można prowadzić bez końca. Jednak 
tym, którzy ulubionej trasy jeszcze nie mają albo 
po prostu nie jeździli w okolicach Cortiny, propo-
nuję przynajmniej raz zjechać z Monte Lagazuoi 
(2835 m n.p.m.) Armentarolą. To nie jest zwykły 
zjazd, ale bajka. Trasa wiedzie doliną wijącą się  
między granią opadającą ku zachodowi z Lagazuoi  
a basztami Tofany. I pozwala przemieścić się z re- 
jonu Cortiny d’Ampezzo na tereny narciarskie Alta 
Badia. Ma 8,5 km długości i 1130 m różnicy pozio-
mów. Zjazd odbywa się zazwyczaj w cieniu, po 
zmrożonym śniegu, więc jest dość szybki, choć 
jednocześnie niezbyt trudny. I bardzo dobrze, bo  
od pejzażu, obejmującego kolejne piętra doliny,  
mnie przynajmniej trudno oderwać oczy. Na dotarcie 
do pierwszego, położonego już na dole schroniska 
potrzeba przynajmniej 8 min. Kto nie wierzy na sło-
wo, może sprawdzić, oglądając film zamieszczony 
w internecie (www.dovesciare.it/armentarola-cor-
tina). A dla tych, którzy pragną wrócić na przełęcz 
pod Lagazuoi, przygotowano jeszcze dodatkową 
atrakcję: wyciąg obsługiwany przez konie. 

→ KRONPLATZ
W wielu miejscach w Dolomitach jest tak, że wzrokiem  
można objąć tylko ich niewielką część. Z reguły bowiem 
postrzępiona grań najbliższego masywu przesłania zazdrośnie 
inne. Z pozbawionego dolomitowych skał kopulastego wierz-
chołka Kronplatz (Plan de Corones; 2275 m n.p.m.) widać znacz-
nie więcej. Może dlatego, że ten piętrzący się nad miasteczkiem 
Brunico (Bruneck) szczyt... do Dolomitów już właściwie nie 
należy. Jest kulminacją wyodrębnionego pasma na ich obrze-
żu i widać z niego również alpejskie szczyty wyznaczające 
granicę Włoch z Austrią, a które wyglądają zgoła odmiennie 
od Dolomitów. Nie jestem wielbicielem atmosfery na Kronplatz, 
uważam ją za zbyt „industrialną”. Na wierzchołku zbiegają się 
wyciągi ze wszystkich stron i zawsze jest tłoczno. Ale pośrod-
ku tego bałaganu wznosi się oryginalna wieża, wystawiona 
u progu tysiąclecia. Z okazji 25 lat istnienia ośrodka Kronplatz, 
w 2003 r., zawieszono na niej dzwon pokoju o wdzięcznym 
imieniu Concordia. Balustradę wieżowej galerii zdobi plastyczna 
panorama widocznych gór. Dzwon ma 3 m wysokości i zgrabną 
sylwetkę, choć waży prawie 18 t. Zdobi go łacińska inskrypcja 
Donet deus populis pacem (Bóg daje ludziom pokój). W środy, 
czwartki, piątki, soboty i niedziele, w południe, gdy dzwon się 
odzywa, echo niesie to przesłanie po górach. I wydaje się,  
że w tym momencie szum wyciągów milknie. 

GÓRY W PŁOMIENIACH
Nieczuli na piękno twierdzą, że za-
chwyty nad wschodami i zachodami 
słońca są przejawem infantylizmu. 
Nie warto ich słuchać, zwłaszcza 
gdy zachodzące słońce rozpala 

dolomitowe skały do czerwoności 
tak, że góry wydają się płonąć.  
To niezwykłe zjawisko można wytłu-
maczyć obecnością różnorodnych 
minerałów w składzie dolomitu.  

Tylko po co? Bez naukowych 
analiz zamieszkujący tutejsze 
doliny Ladynowie dostrzegli je 
i nadali nazwę w swym archaicz-
nym języku – enrosadira. 
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for the Moment, Glory is for Ever. Bon mot kołatał mi się 
po głowie, gdy rankiem następnego dnia przypinałem 
narty. Widoczny na zachodzie masyw Selli dopingował 
mnie do wysiłku, dzięki czemu do stacji gondoli w Co-
rvarze dotarłem jako jeden z pierwszych. Zdecydowa-
łem się na pętlę pomarańczową, choć za moim wybo-
rem nie stały żadne racjonalne przesłanki. 

Z kolejki patrzyłem na oddalającą się dolinę. Dolomi-
ty odwiedzają miliony narciarzy, a mimo to zachowała 
ona czar sprzed wieków. W porozrzucanych po górach 
przysiółkach wciąż funkcjonują grupy zabudowań, któ-
re korzystają ze wspólnych studni i  pieców. Nad jed-
nym z potoków pracują drewniane młyny, gdzie indziej 
wznosi się zrekonstruowany pieczołowicie zameczek. 
Uroku dodają także zabytkowe kościoły, jak ten góru-
jący nad Corvarą, w której w 1947 r. założono pierwszy 
wyciąg krzesełkowy we Włoszech. Wokół wieży świąty-
ni krążą stada kruków, od których miejscowość wzięła 
ponoć swoją włoską nazwę.  

NAWYKI TURYSTY
Wagonik wywiózł mnie na zaśnieżony kopiec pod mu-
rami Selli. Odwróciłem się do nich i zjechałem do węzła 
wyciągów. Pomarańczowe strzałki wskazywały kieru-
nek – na pierwszą wielką przełęcz, Passo di Campolo-
gno (1875 m n.p.m.), łączącą Sellę z Tofaną. Oznaczenia 
są tu tak dobre, że właściwie mógłbym im całkowicie 
zaufać i dać się poprowadzić jak dziecko. Co właściwie 
robiłem, tylko od czasu do czasu z wrodzonej ciekawo-
ści weryfikując, dokąd jadę i na co patrzę. Ruszając, my-
ślałem o tych, którzy za punkt honoru stawiają sobie 
pokonanie Selli jak najszybciej. Mnie zdecydowanie 
bliższe jest podejście turystyczne. Trasy są tu łatwe, bo 
nawet czerwone wiją się szerokimi wstęgami i obniżają 
łagodnie. Nie po to przecież, by się spieszyć. 

Już przy pierwszych zjazdach ogarnęło mnie przy-
jemne uczucie – wrażenie przestrzeni i  swobody, tym 
silniejsze, że gdyby nie kolorowe kombinezony, w ogó-
le bym nie zauważał innych narciarzy. Rozpraszają się 
bowiem szybko po trasach i tylko gdzieniegdzie migają 
ich barwne sylwetki. W Arabbie, do której wkrótce do-
tarłem, atmosfera jest nieco inna niż w osiedlach Alta 
Badia. Żeby poczuć klimat bliższy tamtemu, trzeba się 
zagłębić w dolinę. Tam, w Livinallongo del Col di Lana, 
archeologowie znaleźli ślady osadnictwa sprzed 10 tys. 
lat. A  na efektownym skalnym kopcu wznosi się śre-
dniowieczny zamek Andraz. 

Za Arabbą nie mogłem oprzeć się pokusie i  opu-
ściłem na chwilę pętlę. Dużą gondolą wjechałem na 
ostro wciętą między skały przełączkę. Porta Vescovo 
(2515 m n.p.m.) pozwoliła mi zbliżyć się do Marmolady. 
Spojrzałem na błyszczący w słońcu lodowcowy płaszcz, 

potem odwróciłem się ku Selli. W gruncie rzeczy było 
to pierwsze miejsce, z którego mogłem objąć wzrokiem 
prawie cały ten niezwykły masyw. Zjechałem zdecydo-
wanie trudniejszą niż na karuzeli, bo stromą trasą, by 
chwilę później wystawić znów twarz do słońca, podczas 
długiego i  efektownego przejazdu krzesłami wzdłuż 
murów Selli, na kolejną wielką przełęcz, Passo Pordoi 
(2239 m n.p.m.), łączącą Sellę z Marmoladą. 

Minąwszy Passo Pordoi, spoglądałem częściej na 
góry otaczające kolejną dolinę Dolomitów – Val di Fas-
sa. Główną miejscowością jest w  niej odległa Moena. 
Bliżej Selli leży Canazei. Tę niepozbawioną uroku miej-
scowość zamieszkuje zaledwie 1,8 tys. osób. Wszystkie 
domy służą jako hotele lub pensjonaty, więc zimą liczba 
ludności zwiększa się, lekko licząc, 10-krotnie. 

CZAS GONI
Półmetek „mojej” karuzeli wypadł na Passo Sella, od-
dzielającej masyw Selli od strzelistych turni Sassolungo 
(3181 m n.p.m.). Znowu oprócz włoskich pojawiają się 
nazwy niemieckie, a to oznacza, że wracam do Tyrolu 
Południowego. I to w rejonie Val Gardena przez wielu 
uznawanym za najbardziej malowniczy w Dolomitach. 

Z masywu Sassolungo strzelają w niebo trzy skalne 
mnichy. Jadąc wyciągiem, nie mogłem oprzeć się wra-
żeniu, że za chwilę będę mógł dotknąć skalnych ścian 
ręką. W rzeczywistości wcale nie jest do nich tak bli-
sko. A do tego domagający się swych praw żołądek wy-
rwał mnie z kontemplacji. Przy pętli jest przynajmniej 
25  schronisk, w  każdej chwili można się więc zatrzy-
mać na przekąskę. Ostrzyłem sobie wprawdzie apetyt 
na świeże ryby z  weneckiej laguny w  Rifugio Emilio 
Comici, ale chciałem zamknąć pętlę, zanim staną wy-
ciągi, i nie mogłem więcej zjeżdżać na boki. Zbliżała 
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się godz. 14, a „do domu” miałem jeszcze długi przejazd 
gondolą i  kilka sekcji krzesełek. Spałaszowałem więc 
porcję pierożków z serem i szpinakiem, nazywanych tu 
z tyrolska Schlutzkrapfen, i ruszyłem dalej. 

Minąłem miasteczko Sëlva i wydostałem się na Pas-
so Gardena (2136 m n.p.m.), ostatnią dla mnie przełęcz 
karuzeli. Chociaż, jak mi się wydawało, czasu nie mar-
nowałem, była godz. 15.30. Zerknąłem więc ostatni raz 
na Sassolungo i długim zjazdem poprowadziłem narty 
do Corvary. Słońce zniknęło za Sellą i  trasa pogrążyła 
się w  cieniu. Tylko górne partie skał czerwieniły się 
jeszcze w promieniach zachodzącego słońca. 

Przed sobą miałem już tylko wyciągi do Las Vegas 
Lodge. Na ostatnim powołanie się na gospodarza wy-
wołało uśmiech na twarzach obsługi. Wprawdzie już 
szykowali się, by wyłączyć maszynerię, ale machnęli 
przyzwalająco ręką i  życzyli... miłej zabawy. No cóż, 
ponoć Ulli często je organizuje. Kiedyś np. opowiadał 
z zapałem o ślubie przyjaciela z dziewczyną z Rosji. Zor-
ganizował im przyjęcie. Zjechała setka gości, więcej niż 
jest miejsc w jego schronisku. Ale co tam, przecież i tak 
nikt nie spał. Wszyscy hulali do rana. 

Sella przywodzi na myśl starożytne mity. Stojąc 
u jej stóp, mam wrażenie, że patrzę na ruiny gigan-
tycznej twierdzy Tytanów, której ściany opadają 

pionowo na wszystkie strony. Z najbliższymi, równie im-
ponującymi masywami łączy się przez głębokie przełę-
cze, a u jej stóp zaczynają się potężne doliny. Narciarska 
wycieczka, w ramach której objeżdżamy masyw dooko-
ła, jest tym ciekawsza, że oprócz podziwiania krajobra-
zów możemy poznać kulturę trzech północnowłoskich 
regionów, których granice się tu przecinają. 

ODROBINA DYSCYPLINY
Na nartach można Sellę objechać w jeden dzień. Jedynie 
co do kierunku trzeba dokonać wyboru, bo pętla ozna-
kowana pomarańczowo poprowadzona jest zgodnie z ru-
chem wskazówek zegara, a  zielona – przeciwnie. Obie 
liczą niespełna 40 km, z czego ponad połowa przypada 
na zjazdy (resztę pokonuje się wyciągami i kolejkami). 

Sella wspaniale prezentuje się z  tarasu ekskluzyw-
nego Las Vegas Lodge, jakim jest tak naprawdę górskie 
schronisko prowadzone przez Ulliego Crazzolarę z San 
Cassiano w  Alta Badia. Kiedy go poznałem, tryskający 
humorem gość był ubrany w T-shirt z napisem: Pain is 
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Sella Ronda przyprawia o zawrót głowy,  
bo gdy objeżdżamy potężny dolomitowy 
masyw, pejzaże zmieniają się jak 
w kalejdoskopie. Każdy zaś wydaje się 
piękniejszy od poprzedniego. 

↑
Jedno z licznych 
schronisk przy tra-
sie. Piętrzą się nad 
nim trzy turnie – to 
masyw Sassolungo. 

↑

Imponujący  
masyw Selli 
najlepiej objechać, 
startując z jednej 
z miejscowości: 
Corvara, Arabba, 
Canazei, Sëlva.

↓
Szeroki zjazd  
z Passo Sella  
w kierunku Val 
Gardeny, jak czę- 
sto w Dolomitach  
– w strefę lasów. 
Przy ich górnej 
granicy limby  
o charaktery-
stycznych obłych 
koronach obejmują 
korzeniami potężne 
skalne bloki. 
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Do Dolomitów przyjeżdża się, by pojeździć na nartach.  
Ale nawet podczas krótkiego urlopu są chwile, kiedy trzeba 
odpocząć. Warto ten czas wykorzystać, by pospacerować  
po zaułkach miast i miasteczek, poznając inne oblicze regionu. 

Ulice Trydentu zajmują wspaniałe pała-
ce-kamienice, bo pod berłem biskupów 
rozkwitał handel i  rosły kupieckie for-
tuny. Zdobiące je freski są tak okazałe, 
że spychają „moją” Madonnę na dalekie 
miejsce w szeregu. 

Nie mniej piękna od trydenckiej jest 
starówka w Bolzano. Ale nie tylko na  
nią warto zwrócić uwagę. W  miejsco-
wym muzeum archeologicznym wysta-
wiona jest też mumia Ötziego – myśliwe-
go, którego świetnie zakonserwowane 
ciało po z górą 5 tys. lat wypluł ze swo-
ich trzewi południowotyrolski lodowiec. 
Za rzeką zaś przetrwał niepowtarzalny 
w  europejskiej skali kwartał budowli. 
Wzniesiono je za rządów Mussoliniego, 
a  ich osią jest Brama Zwycięstwa – po-
mnik wystawiony z  rozkazu Duce dla 
upamiętnienia ofiar i wydarzeń I wojny 
światowej. Do dziś przez tę strefę prze-
biega realna, choć nieeksponowana gra-
nica między włosko- a niemieckojęzycz-
nymi dzielnicami Bolzano/Bozen. 

Na dolinę Adygi i jej dopływu Rienzy 
niczym perły nanizane są jeszcze inne 
miasta, w  tym tak piękne jak Bressa-
none (Brixen) czy Brunico (Bruneck). 
We wszystkich najbardziej klimatycznie 
jest w  Adwencie, kiedy odbywają się 
barwne bożonarodzeniowe jarmarki. 
Leje się wówczas grzane wino, wzrok 
kuszą choinkowe ozdoby oraz upomin-
ki rzemieślniczej roboty, a  sterty łakoci 
drażnią smak i powonienie. Na co dzień 
zaś trudno oprzeć się pokusie sączącej 
się z  licznych sklepowych witryn i  aro-
matom dobiegającym z ukrytych w zauł-
kach knajp i kafejek. 

TEMAT  
NUMERU

MIEJSKA MOZAIKA

↖

Efektowna baro-
kowa fontanna 
Neptuna jest ozdo- 
bą głównego placu 
w Trydencie. Wło-
ska nazwa miasta 
brzmi Trento. 
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Centra wielu miejscowości, które odwiedzamy 
jako narciarze, przypominają charakterem stare 
miasteczka. Nad ciasno stłoczonymi kamienicz-

kami Cortiny d’Ampezzo, San Martino di Castrozza czy 
Cavalese górują strzeliste wieże średniowiecznych ko-
ściołów. Ba, włócząc się ciasnymi uliczkami Predazzo, 
trafiłem kiedyś na grupę domów o XVI-wiecznym rodo-
wodzie. Moją uwagę przykuł fresk na elewacji. Wpro-
siłem się więc do gospodarzy. Przyjęli mnie życzliwie 
i  przepchnęli przez ciasne wnętrza. Najtrudniej było 
w salonie, gdzie korpulentny pan domu oglądał właśnie 
telewizję, racząc się kawą. Po wymianie uprzejmości 
udało mi się przedrzeć i stromymi, przypominającymi 
drabinę schodami zostałem wprowadzony przez panią 
domu na małą loggię. Tam stanąłem twarzą w  twarz 
z obrazem Madonny, odzianej podobnie jak towarzyszą-
cy jej święci w dworskie stroje sprzed stuleci. 

To tylko przykład i przedsmak tego, co można podzi-
wiać w większych miastach regionu. Zwłaszcza w Try-
dencie (po włosku Trento). Stolica regionu Trydent-
-Górna Adyga nie jest tak znana jak Werona czy Vicenza, 
choć atmosferą i  imponującymi budowlami wcale im 
nie ustępuje. Ponadto właśnie tutaj, w latach 1545–1563, 
obradowali hierarchowie Kościoła rzymskokatolickiego. 
Rozstrzygali kwestie doktrynalne i organizacyjne, two-
rząc fundamenty kontrreformacji, wpływając na losy 
Europy w  kolejnych stuleciach. Trydent, podobnie jak 
Salzburg, był od XI w. do sekularyzacji w czasach napo-
leońskich stolicą biskupiego księstwa. A że leżał bliżej 
Rzymu niż miasto Mozarta i dalej od regionów objętych 
falą protestantyzmu, dlatego tam odbyło się zgromadze-
nie. Książęta Kościoła rezydowali w Castello del Buon-
consiglio. Arkadowy dziedziniec wywołuje skojarzenia 
z Wawelem, tyle że stąd roztaczają się widoki na góry. 
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↑

Zimą można w Dolomitach nie tylko jeździć na desce czy nartach. Szlaki w dolinach stoją  
otworem dla piechurów, miłośników narciarskich biegów czy człapania na rakietach śnieżnych. 

↑

Rozświetlone Bolzano 
w okresie Adwentu.  
Na ulicach i placach 
miast w Dolomitach 
odbywają się wówczas 
barwne jarmarki bożo-
narodzeniowe. 

To właśnie w Dolomitach rozpoczął 
swoją wspinaczkową karierę Reinhold 
Messner. Uwieńczył ją zdobyciem 
wszystkich ośmiotysięczników,  

15. OŚMIOTYSIĘCZNIK MESSNERA

czego dokonał jako pierwszy 
człowiek na świecie. Słynny 
himalaista twierdzi dziś skrom-
nie, acz dobitnie: „Dolomity  
są najpiękniejszymi górami  
na świecie”. W swoim rodzin- 
nym Tyrolu Południowym 
i w całych Dolomitach realizu-
je od 10 lat ideę, którą określa 
mianem 15. ośmiotysięcznika 
– Messner Mountain Museum, 
poświęcone relacjom czło- 
wieka z górami (www.mes-
sner-mountain-museum.it).  
W tym celu zagospodarował 
kilka obiektów. Nieopodal 
Bolzano, na zamku Firmian, 

Messner prezentuje góry 
w sztuce, mityczne, otaczane 
kultem religijnym, a także 
historię ich podboju. Ruiny 
wznoszą się wprawdzie  
po zachodniej stronie doliny 
Adygi, a więc poza obszarem 
właściwych Dolomitów,  
ale z murów widać ukochane 
góry Messnera doskonale. 
W nowoczesnym pawilonie 
na Monte Rite (2181 m n.p.m.) 
nieopodal Cortiny, znalazła 
miejsce ekspozycja dotycząca 
podboju Dolomitów zapo-
czątkowana spektakularnym 
zdobyciem Monte Pelmo 

(3169 m n.p.m.) przez Johna 
Balla w 1857 r. Z Monte Rite 
roztacza się wspaniała pano-
rama, a obiekt nosi mia- 
no „muzeum w chmurach”.  
Na zamku Bruneck w Puster-
tal umieścił Messner żywe 
w jego zamyśle miejsce 
spotkań z religią, sztuką 
i folklorem ludów górskich 
– MMM Bergvölker. Ostatnie 
przedsięwzięcie zrealizowała 
na kopule Kronplatz słynna 
architekt Zaha Hadid. Otwarte 
jesienią 2014 r. MMM Corones 
poświęcono skałom i życiu 
słynnych wspinaczy. 

→ TRZECI JĘZYK
Oprócz śpiewnej mowy Wło-
chów i twardego tyrolskiego 
dialektu w kilku dolinach 
Dolomitów, przede wszystkim 
w Tyrolu Południowym, usły-
szymy oryginalny język Lady-
nów. Przetrwał w archaicznej 
formie i – podobnie jak dawne 
obyczaje – jest pieczołowicie 
kultywowany. W Alta Badia, 
gdzie Ladynów żyje najwię-
cej, działa Instytut Ladyński 
Micurà de Rü (nadano mu 
nazwę od imienia i nazwiska 
księdza, który jako pierwszy, 
już w XIX w., rozpoczął sys-
tematyczne badania języka 
i kultury Ladynów), a w Mo-
enie zaprasza turystów 
Museo Ladino di Fassa. 

→ LASY  
OD POKOLEŃ
Już w średniowieczu pani Ty-
rolu, hrabina Katharina Maul-
tasch, nadała mężczyznom 
z górskiej osady Cavalese 
prawo dysponowania lasami 
Val di Fiemme. I chociaż cza-
sy i właściciele się zmieniali, 
do dzisiaj nikt tamtego prawa 
nie cofnął. Lasy pozostają 
więc w zarządzie wspólno-
ty Magnifica Comunità di 
Fiemme (www.mcfiemme.
eu), którą tworzą zgodnie 
z tradycją męscy potomkowie 
pierwszych mieszkańców 
doliny. Przed laty przedsta-
wiciele wspólnoty odkupili 
od biskupów Trydentu ich 
pałac w Cavalese i zamienili 

na swoją siedzibę. W zabyt-
kowych salach odbywają się 
uroczystości i koncerty. 

→ SKRZYPCOWE 
ŚWIERKI
W najrozleglejszym obsza-
rze chronionym Dolomitów, 
w Parco Naturale Paneveggio 
– Pale di San Martino, szumi 
Las Skrzypiec (Foresta dei 
Violini). Rosną w nim czerwo-
ne świerki pospolitej odmiany, 
które stały się słynne, gdy 
z ich drewna zaczął wyrabiać 
skrzypce żyjący na przełomie 
XVII i XVIII w. Antonio Stradi-
vari (Stradivarius). 

→ KAMIENNE  
KSIĘGI
Położona u wrót Val Canali, 
między Fiera di Primiero a To-
nadico, willa hrabiego Giorgio 
Thuna Welsperga mieści eks-
pozycję poświęconą przyro-
dzie parku Paneveggio – Pale 
di San Martino. W szczególny 
sposób przedstawiono tu spo-
tykane w Dolomitach skały 
i gatunki drzew – wykonując 
z nich... książki. Przeczytać 
się ich nie da, ale barwę 
i uwarstwienie materiałów 
widać świetnie, dotykiem  
zaś wyczuwa się faktury. 

APRÈS-SKI Z NUTĄ TRADYCJI
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Gospodarze zwrócili się więc do nich z prośbą o opra-
cowanie specjalnych receptur. Bazując na tradycyjnych 
produktach i odwołując się do miejscowych obyczajów, 
mistrzowie zaproponowali kilkanaście przekąsek. Mia-
łem możliwość posmakowania dań z tej puli w schroni-
sku I Tablà. Kiedy na stole pojawiła się miseczka przy-
strojona trawką, z pierożkiem i porcją fasoli w gęstym 
sosie, poczułem się rozczarowany. Jednak smakiem 
autor przekąski, Arturo Spicocchi – szef kuchni restau-
racji La Stüa de Michil w hotelu La Perla w Corvarze, 
dowiódł, że przyznając mu swą cenną gwiazdkę, eks-
perci Michelina trafili w dziesiątkę. 

Przed kilku laty głośno zrobiło się również o schro-
nisku Emilio Comici. Sławę zapewnia mu kulinarna 
specjalność, jaką są potrawy z  owoców morza. Bo 
chociaż schronisko leży po północnej stronie gór, to 
dystans dzielący je od Adriatyku można i tak pokonać 
w  co najwyżej 4 godz. Codziennie więc dostarczane 
są tu ryby, kraby, homary i  małże. Wszystko świeżut-
kie, z połowów, na które rybacy wyruszyli o świcie. Co 
potrafi z  nich zrobić kucharz, przekonajcie się sami. 
Ostrzegam tylko, że wielu narciarzy wyruszających 
na karuzelę Sella Ronda, właśnie tutaj planuje lunch. 
Bywa więc tak tłoczno, że pomimo bufetu wystawione-
go na zewnątrz, trzeba czekać na miejsce. 

SMAKI TRADYCJI
Menu ze schroniska Emilio Comici jest skrajnym przy-
kładem wykorzystania faktu, że typowa dla regionów 
górskich kuchnia miesza się w Dolomitach ze smakami 
i  aromatami znad Adriatyku. Z  obyczajowości górali 
wywodzi się tutaj stosowanie serów, wędlin, owoców 
leśnych i grzybów, a także pieczenie, a potem suszenie 
chleba, by można go było przechowywać jak najdłużej. 
Pod wpływem słonecznej Italii stosuje się oliwę, warzy-
wa, zioła i przyprawy. Dzięki zaś kreatywności kucha-
rzy typowa dla górskich rejonów sutość potraw harmo-
nizuje ze śródziemnomorską lekkością. 

Swoistej nobilitacji doznała np. polenta. Pojawiła się 
w  XV w., gdy Republika Wenecka zaczęła toczyć boje 
z Turcją. Dolomity leżały wprawdzie na peryferiach jej 
dominium i nie były w ogniu konfliktu, ale i tak na ich 
terenie, powiązanym gospodarczo z regionem nadmor-
skim, pojawiło się widmo głodu. Na statkach zaczęto 
więc przywozić kukurydzę, którą z  racji pochodzenia 
nazwano tureckim zbożem. Początkowo traktowano ją  
nieufnie, ale szybko się rozpowszechniła. Kukurydzę 

przerabiano na mąkę, a  potem na pożywną papkę. 
W  ten sposób polenta stała się jednym z  głównych 
składników lokalnej kuchni, choć gdy nadeszły lepsze 
czasy, zaczęto na nią narzekać. Podobnie zresztą jak na 
rzepę. Świadczy o tym choćby powiedzenie podsumo-
wujące wszystko, czego już za wiele: Rave, semper rave 
(Rzepa, zawsze rzepa). 

Przeplatanie się okresów prosperity z  marną ko-
niunkturą jest zresztą charakterystyczne dla Dolo-
mitów. Gdy w  Trydencie obradował słynny sobór, 
miejscowi biskupi tak podnosili podatki, że poddani 
ponownie popadli w biedę i zaczęli głodować. Wtedy to 
rozpowszechniła się potrawa nazwana strangolapre-
ti, co można tłumaczyć jako „dusiksiądz”. Kopytka ze 
szpinakiem, będące w  tamtym czasie koniecznością, 
dziś są regionalnym specjałem podawanym z  dumą 
i w schroniskach, i w luksusowych restauracjach. 

PRODOTTI TIPICI
Na całym świecie regionalne artykuły spożywcze cie-
szą się olbrzymim zainteresowaniem. W kurortach Do-
lomitów znajdziemy je pod szyldem prodotti tipici. Pół-
ki sklepów oznaczonych w ten sposób uginają się od  
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NUMERU

serów, wędlin, suszonych grzybów, konfitur, aromaty-
zowanych leśnymi ziołami oliw oraz trunków – zarów-
no tych mocnych, jak i delikatnych likierów i win. 

Te ostatnie przyniosły światową sławę Trydentowi 
i Tyrolowi Południowemu. Wśród uprawianych w doli-
nie Adygi szczepów są i międzynarodowe, i miejscowe 
odmiany, choćby biała nosiola czy czerwony lagrein. 
Mają tu idealne warunki do rozwoju, bowiem skalne 
ściany Dolomitów kumulują słoneczne ciepło, a woda 
wypłukuje z nich cenne mineralne składniki, wzboga-
cając glebę. Nie wspominając o doskonałym klimacie. 
Już w czasach habsburskich wina ze szczepu terolde-
go z Górnej Adygi zyskały takie uznanie na cesarskim 
dworze, że nazwano je tyrolskim złotem. Wraz z modą 
na czerwone trunki przyszło uznanie dla szczepu ver-
natsch, z  którego wina pije się tutaj zwyczajowo do 
suszonych szynek. Wspaniałe recenzje zbiera czer-
wone marzemino, trunek z  winogron zbieranych po 
przymrozkach, idealny do mięsnych dań z  polentą. 
Uznaniem cieszą się także ciężkie lagreiny i rebo, wina 
deserowe, ze słodkim moscato na czele, a także musu-
jące wyrabiane przez małych producentów, ale i poten-
tatów tej branży. 

Bombardino to zupełnie nowa, świecka włoska 
tradycja. Ajerkoniak zmieszany z  odrobiną 
rumu, ewentualnie innego mocnego alkoholu, 

czasem z kawą, ale zawsze z bitą śmietaną posypaną 
okruszkami czekolady, rozpływa się w ustach, rozgrze-
wa i dodaje animuszu. Nikt już chyba nie pamięta, kto 
opracował tę recepturę, bo bombardino stało się tak 
popularne, że oferują je bary i restauracje przy trasach 
w całych niemal włoskich Alpach. Ba, odkąd jest do-
stępne w sklepach, butelka gęstego żółtego likieru sta-
ła się także popularnym upominkiem. 

Z GWIAZDKAMI MICHELINA
Bombardino to symbol regionu, ale pomysłów w dzie-
dzinie kulinariów jest w  Dolomitach więcej. Jednym 
z najnowszych – akcja Slope Food w Alta Badia. Idea 
wyrosła z  niezadowolenia wywołanego jakością 
i  smakiem potraw serwowanych w  narciarskich re-
stauracjach regionu. Przy jednoczesnej konstatacji, 
że w  miejscowościach rozrzuconych po dolinach Do-
lomitów pracuje kilkunastu kucharzy obsypanych 
gwiazdkami Michelina. W samej Alta Badia – trzech. 

dolo
mit

y

KUCHNIA NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE
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Nie wyobrażam sobie jazdy na nartach 
w Dolomitach bez szklaneczki bombardino. 
Ale również bez smaku polenty, doskonałych 
win i przysmaków serwowanych przez 
najlepszych kucharzy na świecie. 

SMAKOWITE SPA

Lokalne smaki i aromaty wkraczają też 
w dziedzinę pielęgnacji zdrowia i urody. 
W spa Dolomitów zaznamy zarówno 
typowych dla całych Alp zabiegów 

w sianie z górskich łąk, jak i wywo- 
dzących się z Tyrolu Południowego  
zabiegów z użyciem jabłek – ich so- 
ku, miąższu i skórek. Bo wprawdzie 

sadownicze zagłębie jest z geograficz-
nego punktu widzenia jedynie sąsiadem 
Dolomitów, to jednak z jego istnienia 
korzysta cały region oraz okolica. 

↓
Strangolapreti  
– potrawa, której 
podstawą jest ser 
ze szpinakiem  
– występuje dziś  
w wielu odmianach. 

↑
Grillowana polenta 
należy do kanonu 
dań serwowanych 
w restauracjach 
Dolomitów. 

←

Dobre trunki i smakowite potrawy znajdują się  
w menu każdej restauracji w Dolomitach.  
W wielu posiłkowi towarzyszą rozległe panoramy. 

↓

Bombardino w naj-
częściej spotykanej 
wersji, czyli ajerko-
niak z odrobiną moc-
niejszego alkoholu 
oraz bitą śmietaną 
posypaną kakao  
lub czekoladą. 
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PRAKTYCZNIE RZECZ BIORĄC

W internecie
www.dolomitisuperski.com
www.visitdolomites.com
www.visittrentino.it – ośrodki Dolomitów w Trydencie
www.suedtirol.info – ośrodki Dolomitów w Tyrolu Południowym
www.dolomitistars.dolomiti.org – Civetta, Falcade, Arabba, Marmolada
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 KIEDY JECHAĆ
Sezon zimowy w Dolomitach  
trwa od połowy grudnia do poło- 
wy kwietnia, dzieląc się na wysoki 
(22 grudnia–6 stycznia; 1 lute-
go–14 marca) i niski (7–31 stycznia; 
15 marca–12 kwietnia). Rozkład te-
gorocznych ferii szkolnych sprzyja 
np. mieszkańcom województwa ma-
zowieckiego, bo pokrywa się z sezo-
nem niskim. Za 6-dniowy karnet 
Dolomiti Superski dorosły zapłaci 
w tym czasie 237 euro (w wysokim 
musi wyłożyć 270 euro). Lokalne 
karnety są tańsze, ich cena nie 
przekracza 200 euro za 6 dni,  
zaś różnice między sezonami  
utrzymane są na podobnym po- 
ziomie – 12–15 proc. 

 Z KIM JECHAĆ
Liczba zorganizowanych wyjazdów 
w Dolomity jest ogromna. Podczas 
wyboru, żeby uniknąć przykrych 
niespodzianek, warto na pewno 
sugerować się pozycją biura. 
Ceny rozsądnych ofert zaczynają 
się od 2 tys. zł za tygodniowy po-
byt dla jednej osoby. Przy wyjeździe 
indywidualnym także nie da się 
zejść poniżej tego progu. I to pod 
warunkiem korzystania z najtańsze-
go zakwaterowania. 

 PODRÓŻ
Samochodem. W Dolomity da się 
dojechać w jeden dzień – z War-
szawy jest to 1150–1350 km. Choć 
to oczywiście teoria, gdyż podróż 

przebiegnie znacznie bardziej kom-
fortowo, jeśli spędzimy noc gdzieś 
na Słowacji czy w Czechach, w po-
bliżu granicy z Austrią. Do kosztów 
podróży samochodem, oprócz 
benzyny, należy doliczyć także 
winiety drogowe, obowiązkowe 
na terenie Słowacji, Czech i Austrii. 
We Włoszech za przejazd płacimy 
przy bramkach na autostradzie. 
Koszt dojazdu (w jedną stronę bez 
noclegu) wyniesie ok. 750 zł. 
Samolotem. Wybierając się w Do-
lomity, najlepiej szukać połączeń 
z Wenecją, Weroną, Mediolanem 
i usytuowanym nieopodal Berga-
mo, a wreszcie z Bolzano (Bozen). 
Ostatnia opcja byłaby nawet najwy-
godniejsza, gdyby nie to, że nie ma 
tam bezpośrednich lotów z Polski. 
Rejsy do Bolzano z Mediolanu i Inns-
brucku skomunikowane z lotami 
Alitalii (www.alitalia.com) oraz Au-
strian Airlines (www.austrian.com)  

obsługują prywatne austriackie  
linie Air Alps (www.airalps.at). 
Korzystnie cenowo wyróżniają się 
oferty Alitalii (choć i ona np. do 
Wenecji oferuje loty z przesiadką... 
w Rzymie). Cena: od 670 zł w obie 
strony w II połowie stycznia 2015 r. 
Lot (www.lot.com) i Lufthansa 
(www.lufthansa.com) są droższe 
(za przelot w tym samym termi-
nie: od 1520 zł), a ponadto loty, 
zwłaszcza Lufthansą, wiążą się 
często z przesiadką w Monachium. 
Spośród tanich przewoźników loty 
do Bergamo i Werony obsługuje 
Wizz Air (www.wizzair.com). Lecąc 
z nim, zapłacimy ok. 1000 zł w obie 
strony, chociaż – teoretycznie 
– jeśli dostosujemy się do terminów 
z najtańszymi biletami, cena może 
spaść do ok. 200 zł. Wizz Air jest 
też partnerem Trydentu w akcji do-
jazdowej Fly Ski Shuttle. W ramach 
tej akcji kursują busy do ośrodków 

narciarskich. Cena: 29 euro w jedną 
stronę i 39 euro w obie (jedno 
dziecko poniżej 12. roku życia na 
każde z rodziców jedzie bezpłatnie). 
Więcej: www.flyskishuttle.com. 

 TRANSPORT NA MIEJSCU
W ramach poszczególnych ośrod-
ków wygodne połączenia z dolny- 
mi stacjami wyciągów zapewniają 
skibusy. Posiadacze karnetów 
narciarskich jeżdżą nimi bezpłatnie. 
Korzystając z miejscowej komunika-
cji, trzeba jedynie pamiętać, że po-
łączenia między regionami są dość 
często kiepsko skomunikowane. 
Jeśli więc wybierzemy się na Sellę 
Rondę, może się zdarzyć, że bę-
dziemy musieli wezwać taksówkę. 
Parkingi przy dolnych stacjach 
wyciągów są bezpłatne. 

 PIENIĄDZE
Włochy należą do strefy euro.  
Zgodnie z kursem z 1 stycznia 2015 r.  
1 euro to ok. 4,3 zł. 

 UBEZPIECZENIE
Dobrze jest mieć Europejską Kartę 
Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). 
Dostaniemy ją od ręki i bezpłat-
nie we właściwych dla miejsca 
zamieszkania agendach NFZ. 
Rozważając dodatkowe ubezpiecze-
nie, możemy skorzystać z szerokiej 
oferty rynkowej – kilkudniową 
polisę wykupimy już za 20–50 zł. 
Specjalistyczne ubezpieczenia  
na cały rok oferują Deutscher 

PAMIĄTKI Z DOLOMITÓW

Najlepszymi pamiątkami z Dolomitów są 
z pewnością rozmaite delikatesy spożyw-
cze. Podobnie jak w innych alpejskich 
regionach, powstaje tu mnóstwo rodzajów 
serów. Ba, nawet sery tego samego 
gatunku, a pochodzące z sąsiednich dolin, 
różnią się smakiem (to, jak twierdzą pro-
ducenci, ze względu na nieco odmienną 
dietę krów). Mocnym podarkiem będą grap-
py, lżejszym i słodszym – likiery. W każdej 
miejscowości znajdziemy też wspomniane 
wcześniej sklepy z szyldem prodotti tipici, 
pełne takich właśnie smakowitych pamią-
tek. Warto przeszukiwać sklepy z winami, 
a jeszcze lepiej – odwiedzać winiarzy 
z doliny Adygi w Tyrolu Południowym i Try-
dencie. Można też zajrzeć do najstarszego 
włoskiego producenta grappy, za jakiego 
uchodzi działająca od 1779 r. firma Nardini 

z Bassano del Grappa (www.nardini.it),  
miejscowości położonej na południowych 
obrzeżach Dolomitów. 
Na luksusowe zakupy, do butików zna- 
nych u nas marek oraz oryginalnych wło-
skich producentów, nie trzeba się nawet 
wypuszczać daleko. W miejscowościach 
takich jak Cortina d’Ampezzo, San Martino  
di Castrozza, Cavalese czy Moena znaj-
dziemy je na miejscu. O shoppingowy 
zawrót głowy przyprawią natomiast witryny 
sklepów w Trydencie, Bolzano i... Wenecji 
(odległej np. z Cortiny o 2,5 godz. jazdy 
kursowym autobusem). Zainteresowani tu-
rystyką górską i wspinaczką mogą połączyć 
wizytę w Dolomitach z przejrzeniem oferty 
fabrycznego sklepu słynnej firmy La Sporti-
va, która ma siedzibę w Ziano di Fiemme  
(www.lasportiva.com). 

Skiverband (www.ski-online.de) oraz 
Alpenverein (www.alpenverein.com.pl). 
Obie organizacje nie są towarzystwami 
ubezpieczeniowymi, ale ich opłacającym 
składki członkom przysługuje bardzo sze-
rokie ubezpieczenie, ważne we wszyst-
kich górach świata. 

 GDZIE SPAĆ
Adresy kwater zamieszczone są  
na stronach poszczególnych ośrod-
ków, zazwyczaj od razu z możliwością 
rezerwacji. W 2- i 3-gwiazdkowych 
pensjonatach oraz w mniej luksusowych 
hotelach panuje fantastyczna atmosfera. 
Rano podają znakomitą kawę, a podczas 
wieczornego posiłku gospodarze oferują 
z serdecznym uśmiechem dokładki. 
U schyłku sezonu łatwo o kwaterę  
za 25 euro od osoby z dwoma posiłkami. 
W sezonie wysokim oczywiście jest dro-
żej. No i kwater tego typu nie znajdziemy 
w ścisłym centrum Cortiny d’Ampezzo 
czy nawet w mniej znanym Cavalese 
(głównej miejscowości Val di Fiemme),  
ale w ich okolicach. Doliny Dolomitów 
usiane są licznymi osiedlami, a w nich nie 
brak przyjemnych hoteli i pensjonatów. 

 GDZIE JEŚĆ
Pod względem kulinarnym Włochy to raj 
z pizzą i makaronami, a więc potrawami 
sycącymi i niezbyt drogimi. Zarówno 
w schroniskach, których jest bez liku, jak 
i w restauracjach w dolinach zjemy obiad 
od 7 do 12 euro. Butelka wina w sklepie 
kosztuje od 7 euro. Sklepowe półki ugina-
ją się też od serów, wędlin i przetworów, 
w cenach porównywalnych z naszymi. 

←

Niebo nad Dobiacco (Toblach) zapełnia 
się w styczniu barwnymi czaszami balo-
nów na rozgrzane powietrze. 

←

Jarmark bożonarodzeniowy w Bressano-
ne w Tyrolu Południowym, na północ-
nych obrzeżach Dolomitów. 

↑

Regionalne specjały na targu w Bressanone. 
Podobne odbywają się co tydzień. Asortyment 
dostosowany jest do pór roku. 

DOLOMITY
Pasmo górskie leżące na pograniczu trzech  
regionów: Tyrolu Południowego, Trydentu  
i Wenecji Euganejskiej. W 2009 r. wpisane  
na listę światowego dziedzictwa UNESCO.  
Powierzchnia: 15 942 km² 
Najwyższy szczyt: Marmolada (3343 m n.p.m.)


