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Zimą na Słowacji najczęściej słyszy się polską 
mowę. Czy spędzamy urlop u naszych południowych 
sąsiadów, bo blisko i tanio? Z pewnością nie tylko. 
Słowacy dbają o infrastrukturę, mają klimatyczne 
miejscowości, a wszechobecnym górskim 
krajobrazom trudno odmówić uroku. 

PO DRUGIEJ 
STRONIE TATR

tekst pAWeŁ WrOńSki

↗ 
Grzbiety Niżnych  
Tatr w rejonie naj-
większego ośrodka 
narciarskiego Słowa-
cji – Jasnej. 
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Na Słowacji nigdy nie czułem się jak za granicą. 
Może dlatego, że góry naszych południowych 
sąsiadów – wszak tak podobne do naszych 

– kojarzyły mi się z wakacjami? A  może dlatego, że 
w słowackim „hej”, oznaczającym potwierdzenie, po-
brzmiewa echo gwary podhalańskich górali, z  którą 
osłuchałem się w dzieciństwie? Może... 

Z dziecięcych czasów wyniosłem też głębokie prze-
konanie, że Janosik był nasz. I że był jedynie postacią 
z  bajek oraz obrazów na szkle malowanych. Jakież 
więc było moje zdziwienie, gdy stanąwszy przed po-
mnikiem w Terchovej, dowiedziałem się, że zbójnik żył 
naprawdę – na przełomie XVII i XVIII w. Nazywał się 
Juraj Jánošík i urodził w sołtysiej rodzinie u stóp Małej 
Fatry. Z jeszcze większym zdumieniem przyjąłem póź-
niej do wiadomości, że wcale nie łupił podłych i boga-
tych, otaczając opieką skrzywdzonych, lecz przeciw-
nie – napadał biednych, bo bogaci mieli zbrojne straże 
i  odgradzali się od pospólstwa zamkowymi murami. 
Krótki żywot skończył marnie, skazany przez sąd 
w Liptowskim Mikułaszu na powieszenie. Na haku, za 
poślednie ziobro. W tej kwestii legenda i historyczne 
przekazy pobrzmiewają zgodnie. 

PROWINCJA KORONY ŚW. STEFANA
Folklor, a  przede wszystkim gwary słowackich oraz 
polskich górali są ze sobą blisko spokrewnione. 
Kształtowały się przecież w  podobnych warunkach, 
odzwierciedlając życie pasterzy i  rolników oraz ma-
rzycieli poszukujących skarbów w górskich ostępach. 
Słowackie miasta i miasteczka powstawały z kolei na 
ruchliwych szlakach handlowych łączących Polskę 
z Węgrami. Traktów tych strzegły zamki wznoszone 
przede wszystkim przez namiestników węgierskich 
królów zwanych żupanami. Dlaczego przez nich? 
Ano dlatego, że Słowacja należała przez stulecia do 
Węgier. Była nawet nazywana Górnymi Węgrami. 
W rzeczywistości stanowiła odległą od centrów wła-
dzy prowincję Korony św. Stefana. Do tego względnie 
spokojną, bo przez wieki łączyły nasze kraje raczej 
przyjazne stosunki. 

Ślady tej dawnej peryferyjności spotykamy na Sło-
wacji do dzisiaj. Tyle że, oceniane ze współczesnej per-
spektywy, stanowią bezcenną spuściznę minionych 
wieków. Nie nadążając za modą, rządzącą również 
sztuką, w słowackich miastach i miasteczkach nie wy-
mieniono np. gotyckiego wystroju świątyń. Ponadto 
w  czasach habsburskich szlachta węgierska chętnie 
przyjmowała nowinki protestanckie, traktując to jako 
wyraz sprzeciwu wobec wiedeńskiego panowania. 

W efekcie barok – narzędzie kontrreformacji – nie do-
minował tu tak mocno jak np. w Polsce poprzednich 
epok. To w dużej mierze dlatego cenne zabytki sztuki 
gotyckiej na Słowacji spotykamy we wnętrzach nawet 
małych wiejskich kościołów. Wśród nich na pierwszy 
plan bez wątpienia wysuwa się główny ołtarz kościoła 
farnego w Lewoczy – dzieło Mistrza Pawła. Porówny-
wany z  Ołtarzem Mariackim, ustępuje tak naprawdę 
dziełu Wita Stwosza jedynie (i to nieznacznie) wysoko-
ścią figur, bo piękna zmierzyć się przecież nie da. 

WIEŚ CAŁA Z DREWNA
Słowacki krajobraz i  klimat, kulturę i  historię kraju 
znakomicie odzwierciedlają pozycje wpisane na listę 
UNESCO. Jest wśród nich np. Dreveník – obrzeżone wa-
piennymi skałkami niewysokie wzgórze z  rozległym 
szczytowym plateau, na którym zakwitają u progu lata 
sasanki. Na północnym jego krańcu wznoszą się ruiny 
Zamku Spiskiego, a u stóp po drugiej stronie – zabudo-
wania wsi Žehra z niepozornym, ale cennym romań-
skim kościołem. Świątynia ma skromną bryłę, ale ścia-
ny we wnętrzu pokrywają wspaniałe polichromie. 
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↑

Vlkolínec – żywy  
skansen z listy  
UNESCO na stokach 
stromego Sidorova 
(1099 m n.p.m.)  
w Wielkiej Fatrze.  
Zachowało się tam 
ponad 70 drewnia- 
nych obiektów,  
w tym 55 domów  
z bali. Wieś ma 19 sta-
łych mieszkańców. 

↑

Ostatnia Wieczerza  
– fragment najsłynniej-
szego dzieła Mistrza 
Pawła z Lewoczy. 

↓

W panoramie Bratysławy wzrok przyciąga zamek królewski (po lewej). 
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Są jaskinie, których rozległe korytarze wdzierają 
się w  trzewia Krasu Słowackiego, wapiennego góro-
tworu z pogranicza Słowacji i dzisiejszych Węgier. Jest 
górnicze miasteczko Bańska Szczawnica, z przepiękną 
kalwarią na stoku pobliskiego wzgórza, i otoczony wy-
sokimi murami Bardejów. Jest wieś Vlkolínec, w której 
nie wolno już dziś budować nic nowego, żeby nie za-
kłócić harmonijnego układu, jaki tworzy kilkadziesiąt 
starych domów o  ścianach z  jodłowych bierwion. Są 
wreszcie drewniane świątynie, a  wśród nich grupa 
dawnych cerkwi przytulonych do granic Polski i Ukra-
iny – tam, gdzie przez stulecia krzyżowały się wpływy 
rzymskiego katolicyzmu i prawosławia. 

WIDOK Z KAMZÍKA
Charakterystyczne dla słowackich miast i miasteczek 
jest to, że mają skupioną zabudowę i zajmują malowni-
cze śródgórskie kotliny. Króluje wśród nich oczywiście 
Bratysława. Stolica, przez którą przepływa Dunaj, odle-
gła jest niespełna 80 km od Wiednia. Pod panowaniem 
Habsburgów nazywana Pressburgiem, cieszyła się wiel-
ką sympatią cesarzowej Marii Teresy. Współcześnie też 

rozwija się w iście wiedeńskim duchu, przyciągając 
turystów klimatem starego miasta i  krajobrazem 
okolicy, którą można podziwiać z  restauracji urzą-
dzonej w koszu wieży telewizyjnej. Widać stąd, jak 
stolica Słowacji tuli się do południowych stoków Ma-
łych Karpat. Ku południowi rozciąga się z kolei Kotli-
na Panońska jedyny tak naprawdę pozbawiony gór 
skrawek kraju, zamieszkany przez kultywującą swój 
język i obyczaje mniejszość węgierską. 

Wzgórze z wieżą telewizyjną nosi wdzięczną na-
zwę Kamzík. Po polsku oznacza to kozicę, co przypo-
mina, że na Słowacji góry są najważniejsze. I że zimą 
pracują na ich stokach liczne wyciągi narciarskie. 
Wśród ich zagranicznych użytkowników najwięcej 
jest Węgrów i Polaków. Nasi bratankowie zimowych 
ośrodków prawie w ogóle nie mają. Nas te słowackie 
kuszą nowoczesną infrastrukturą, dobrą organizacją 
wzorowaną na rozwiązaniach alpejskich i  niezbyt 
wygórowanymi cenami. No i tym, że w ich pobliżu do-
stępne są kąpieliska termalne. Znacznie większe niż 
u nas na Podhalu. Uruchomione jeszcze w latach 90., 
stale rozbudowywane i modernizowane, dawno już 
zyskały w Polsce licznych i wiernych klientów. 
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ZOBACZ KONIECZNIE
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Miasteczka o średniowiecznym rodowodzie, 
zamki górujące nad okolicą i świątynie z cennym 
wystrojem wnętrz. To skarby, które urozmaicają 
krajobraz Słowacji niemal na każdym kroku.  
A to nie wszystko, bo współczesne obiekty,  
zwłaszcza w rozrzuconych po kraju licznych 
kąpieliskach termalnych, także są godne uwagi. 

2
 LEWOCZA

Miasto na Spiszu. W kościele farnym 
pw. św. Jakuba znajduje się najwspanialszy 
na Słowacji ołtarz gotycki z rzeźbioną nasta-
wą wysokości 18 m – dzieło Mistrza Pawła. 
Renesansowy ratusz jest ozdobą otoczone-
go bogatymi kamienicami rynku. W żeliwnej 
klatce hańby przy jego narożniku zamykano 
kobiety oskarżone o czyny lubieżne. 

3
 SPISKA KAPITUŁA

Usytuowana nieopodal Zamku Spiskie- 
go, otoczona murami własność Kościoła. 
Również współcześnie siedziba władz spis- 
kiej diecezji, nazywana słowackim Waty-
kanem. Ponad jej murami górują charakte-
rystyczne wieże późnoromańskiej katedry 
św. Marcina. We wnętrzu znajdują się cenne 
zabytki sakralne, m.in. wykuty w białym 
trawertynie lew romański. 

 4
 ZAMEK ORAWSKI

A w zasadzie trzy zamki: górny, średni 
i dolny. Siedziba żupanów orawskich, rozbu-
dowywana od średniowiecza po XVIII w. Już 
w kolejnym stuleciu urządzono tu muzeum. 
Spektakularnie usytuowany obiekt zajmuje 
skłon podciętego 115-metrowym skalnym 
urwiskiem wzgórza w dolinie rzeki Orawy. 

1
 KREMNICA

Ciekawe miasto otoczone murami, w któ-
rego środku wznosi się zamek miejski. 
Od XIV w. działa tu nieprzerwanie państwo-
wa mennica, w której produkowano pienią-
dze dla takich państw jak Algieria, Tunezja, 
Kuba, Gwinea, Sudan, Mali, a ostatnio także 
Bangladesz, Mauretania, Słowenia, Ukraina 
i Indie. W gotyckim kościele św. Katarzy-
ny znajdują się cenne organy. Nieopodal 
natomiast, na łąkach przy kremnickich 
kopalniach, wznosi się XIII-wieczny kościół 
św. Jana. Głaz pod murem świątyni wyzna-
cza geograficzny środek Europy. 
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5
 TWIERDZA KOMÁRNO

Położona w południowej części kraju, 
otoczona świetnie zachowanymi fortyfika-
cjami bastionowymi, stanowiła od XVI do 
XIX w. ważne ogniwo w systemie obronnym 
habsburskiej monarchii. Szczególnie kiedy 
z rozkazu cesarza Leopolda wzmocniono 
ją po oblężeniu Wiednia w 1863 r. To jeden 
z najcenniejszych zabytków architektury 
militarnej na Słowacji. 

6
 MAŁOKARPACKI  

REGION WINIARSKI
Największy region winiarski na Słowacji 
– rozciąga się na południowych stokach 
Małych Karpat. Atrakcją są piwnice miej-
scowych producentów, w których można 
degustować trunki. Warto też pamiętać 
o manufakturze ludowej majoliki w Modrej. 
Miejscowe tradycje ceramiczne sięgają 
XIV w., a zapoczątkowanie w XIX w. pro- 
dukcji na szerszą skalę związane było  
z rosnącym popytem na dzbany na wino. 

7
 ŁOMNICA (2634 M N.P.M.)

Zajmuje drugie pod względem wysokości 
miejsce po Gerlachu (2654 m n.p.m.), choć 
długo uważano, że to ona króluje w Tatrach. 
Dziś jest także najwyższym punktem dostęp-
nym w Karpatach kolejką linową. Z tarasu  
na górze roztacza się fantastyczna panora-
ma, a w szczytowym kompleksie, obejmują-
cym też stację meteo, można przenocować. 

8
 OCHTYŃSKA  

JASKINIA ARAGONITOWA
Fenomen przyrodniczy wpisany na listę  
UNESCO. Jaskinia znajduje się w paśmie 
Rudaw Słowackich. Trasa turystyczna  
prowadzi 30-metrowym korytarzem z za-
chwycającą szatą naciekową. Najefektow-
niejsze skupisko aragonitowych kryształów, 
nazwane Srdce Hrádku, ma rozmiary 
niespotykane w skali światowej. 

9
 MUZEUM BALNEOLOGICZNE 

W PIESZCZANACH
W miasteczku nad Wagiem, znanym ze źró-
deł termalnych i zdrowotnych kąpieli, zorga-
nizowano ekspozycję dawnych narzędzi me-
dycznych. Muzeum gromadzi też znaleziska 
archeologiczne, wśród których najcenniejsza 
jest Wenus z Dolních Věstonic – kobieca 
figurka, której wiek szacowany jest na nie-
mal 23 tys. lat (oryginał zdeponowany jest 
w skarbcu bratysławskiego zamku). 

10
  TATRALANDIA

Park rozrywki połączony z kąpieliskiem ter-
malnym, usytuowany na północnym brzegu 
sztucznego akwenu – Morza Liptowskiego. 
Wspaniale prezentują się stamtąd Niżne 
Tatry. Tatralandia dysponuje także miejscami 
hotelowymi i zapleczem gastronomicznym. 
Należy do największych tego typu obiektów 
w naszej części Europy. 
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Infrastruktura na najwyższym poziomie, organizacja  
wzorowana na rozwiązaniach alpejskich i niezbyt wygórowane 
ceny – ośrodki narciarskie na Słowacji mają wiele zalet. 

ŚNIEŻNE  
SZALEŃSTWO

U naszych południowych sąsiadów 
nastała niedawno epoka Tatry  
Mountain Resorts – spółki akcyj-

nej z  udziałem skarbu państwa. To dziś 
główny udziałowiec, dzierżawca lub wła-
ściciel słowackich stacji zimowych na sto-
kach Tatr (Tatrzańska Łomnica, Stary Smo-
kowiec, Szczyrbskie Jezioro), największego 
terenu narciarskiego u  naszych południo-
wych sąsiadów, czyli Jasnej w  Niżnych 
Tatrach, a  także Tatralandii, termalnego 
kąpieliska w Beszeniowej oraz kilku luksu-
sowych hoteli. Organizując równocześnie 
najsłynniejszą czeską stację w Szpindlero-

wym Młynie oraz podejmując w ubiegłym 
roku inwestycje w Szczyrku, na Pilsku oraz 
w  Śląskim Wesołym Miasteczku w  Cho-
rzowie, wyznacza dziś standardy zimowej 
rekreacji i  wypoczynku w  naszej części 
Europy. Tym samym spędza zapewne sen 
z powiek właścicielom wielu polskich wy-
ciągów, zwłaszcza tym, którzy w  ciągu 
minionego ćwierćwiecza nie potrafili prze-
stawić się na nowoczesne formy działania. 
Narciarze jednak nie narzekają, bo ośrodki 
TMR prezentują naprawdę alpejski poziom 
– inwestują z rozmachem, poszerzają trasy 
zjazdowe i  modernizują wyciągi, tworząc 

spójne i logiczne systemy. A  dobrodziej-
stwo jednego gospodarza możemy odczuć 
właśnie na Słowacji – na wszystkie atrakcje, 
którymi zarządza TMR, obowiązuje jedna 
karta programu GoPass, którą można za-
mówić przez internet już przed wyjazdem 
(www.gopass.sk). 
 
Wybrane stacje zimowe Słowacji prezen-
tujemy w układzie geograficznym, od oko-
lic Bratysławy po Koszyce, czyli z zachodu 
na wschód. Pełne zestawienie wyciągów 
znajdziecie np. na stronie internetowej 
www.onthesnow.sk. 

→ PEZINSKÁ BABA
Długość tras: 3,4 km
Wysokość: 403–595 m n.p.m.
W internecie: www.pezinok.sk
Kameralny ośrodek nad malowniczym mia-
steczkiem Pezinok, odległym od Bratysławy 
o ok. 20 km. Trasy obsługiwane przez pięć 
wyciągów związane są z hotelem Baba. Po-
prowadzono je na niedużej wysokości, więc 
sezon zimowy nie trwa tu zbyt długo. Stacja 
idealna dla początkujących. 

→ ČIČMANY
Długość tras: 4 km
Wysokość: 658–950 m n.p.m.
W internecie: www.cicmany-ski.sk
Wieś w Górach Strażowskich (ok. 40 km od 
Żyliny), w  której zabytkowe chałupy mają 
ściany malowane z  zewnątrz w  geome-
tryczne wzory w białym kolorze, kontrastu-
jącym z czernią starego drewna. Wśród tras 
dominują łatwe zjazdy. 

→ ŠACHTIČKY
Długość tras: 10 km
Wysokość: 802–1102 m n.p.m.
W internecie: www.sachticka.sk
Opleciony wyciągami kopiec nieopodal 
Bańskiej Bystrzycy. Na bardzo zróżnicowa-
nych tutejszych trasach odnajdą się narcia-
rze o różnym stopniu zaawansowania. 

→ PARK SNOW DONOVALY
Długość tras: 11 km
Wysokość: 915–1360 m n.p.m.
W internecie: www.parksnow.sk
Ośrodek znajduje się w  Starohorskich 
Vrchach, paśmie łączącym Niżne Tatry 
z Wielką Fatrą. Trasy niebieskie, nominal-
nie łatwiejsze, znajdują się we wschodniej 
części rejonu (uwaga jednak, bo północna 
wystawa sprawia, że śnieg „niesie”). Tam 
też zorganizowano największy na Słowacji 
teren dla dzieci – Funpark Patty Ski. Część 
po zachodniej stronie oferuje trasy czerwo-
ne i rzeczywiście trudną czarną, zwłaszcza 
gdy jedzie się we mgle. Ośrodek położony 
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jest w  połowie drogi między Budapesztem 
a Krakowem. Z uwagi na liczną madziarską 
klientelę nazywa się go węgierską górką.

→ RUŽOMBEROK – MALINÔ BRDO
Długość tras: 10,5 km
Wysokość: 567–1209 m n.p.m.
W internecie: www.skipark.sk
Ośrodek, leżący na północnych stokach jed-
nego z ramion Wielkiej Fatry, należy dziś do 
najciekawszych na Słowacji. W jego górnej 
części trasy są szerokie, przez co od dawna 
już cieszą się uznaniem miłośników typowo 
carvingowych skrętów. Jest też duży snow-
park dla miłośników freestyle’u. 

→ VRÁTNA FREE TIME ZONE
Długość tras: 15 km
Wysokość: 608–1520 m n.p.m.
W internecie: www.vratna.sk
Mekka narciarska w  krywańskiej części  
Małej Fatry. U  wylotu doliny znajduje się 
wieś Terchová z rozbudowaną infrastruktu-
rą, obejmującą hotele, pensjonaty, domy na 

wynajem (tzw. chaty) oraz gospody. W głę-
bi doliny jest kilka skupisk wyciągów, 
w  tym dwa najciekawsze: Vratna, którą 
Słowacy bardzo sprawnie wyremontowali 
po katastrofalnych opadach latem 2014 r., 
oraz Poludňový Grúň. W  zamknięciu do-
liny jeździ się po stromych czarnych tra-
sach, do których dostęp zapewnia szybka 
kolejka gondolowa. Na Grúň wybierają się 
ci, którzy preferują jazdę rekreacyjną lub 
stawiają pierwsze kroki na nartach. Walo-
rem tego ośrodka jest górskie otoczenie, 
w  którym kontrastują ze sobą kopiasty 
Stoh i postrzępiony, skalisty Rozsutec. 

→ WINTER PARK MARTINKY
Długość tras: 8 km
Wysokość: 1150–1456 m n.p.m.
W internecie: www.zima.martinky.com
Kompleks narciarski na wschodnich sto-
kach najwyższego szczytu luczańskiej 
części Małej Fatry, w sąsiedztwie miasta 
Martin. Na trasie Nový Floch miłośnicy 
freestyle’u znajdą snowpark – jeden z naj-
dłużej działających na Słowacji. 

←

Čičmany – kolejna  
wieś i żywy skansen.  
A przy tym centrum 
narciarskie. 

↑

Górna stacja kolejki gondolowej  
z Tatrzańskiej Łomnicy. 

↑

Park Snow Donovaly. 
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→ MEANDER SKIPARK ORAVICE
Długość tras: 6 km
Wysokość: 785–1055 m n.p.m.
W internecie: www.meanderskipark.com
Przyjemne połączenie kompleksu narciar-
skiego z  kąpieliskiem termalnym, z  wła-
snym zapleczem hotelowo-gastronomicz-
nym. Na krótsze pobyty – rewelacja. 

VYSOKÉ TATRY
W internecie: www.vt.sk
Słowackie Wysokie Tatry – chyba najmoc-
niej przykuwają uwagę narciarzy, bo któż 
z  nas nie marzy o  zjazdach w  scenerii le-
gendarnych gór. Kompleksy wyciągów na 
południowych stokach przypominają jed-
nak sznur korali. I choć wyciągów i kolejek 
tu sporo, trasy zjazdowe układają się w kil-
ka niewielkich kompleksów: 

→ SZCZYRBSKIE JEZIORO
Długość tras: 9 km
Wysokość: 1360–1825 m n.p.m.

→ TATRZAŃSKA ŁOMNICA
Długość tras: 12 km
Wysokość: 888–2196 m n.p.m.
Dodatkową atrakcją, z której chętnie korzy-
stają narciarze, jest tu możliwość wyjazdu 
kolejką na szczyt Łomnicy (2634 m n.p.m.). 

→ STARY SMOKOWIEC
Długość tras: 3 km
Wysokość: 1025–1480 m n.p.m.
Miejscowość jest najstarszym podtatrzań-
skim kurortem rozsławionym już w  cza-
sach węgierskich. Do dzisiaj ozdobą Stare-
go Smokowca jest secesyjny Grand Hotel 
o ażurowej drewnianej architekturze. 

ŽDIAR
W internecie: www.zdziar.sk
Malownicza wieś ukryta pomiędzy pa-
smem Magury Spiskiej a rysującymi się na 
tle nieba Tatrami Bielskimi. Zachowało się 
w niej sporo zabytkowych zagród, a miej-
scowe lokale gastronomiczne serwują 
smaczne dania regionalne. Kręci się tu 
sporo wyciągów, a widoki są fascynujące. 
Oferta stacji skierowana jest jednak raczej 
do narciarzy preferujących jazdę spokojną, 
z  młodszymi dziećmi, i  początkujących. 
Wyciągi nie tworzą jednego systemu, ale 
kilka. Największy z nich to: 

→ ŽDIAR-STREDNICA
Długość tras: 4 km
Wysokość: 967–1057 m n.p.m.
Biorąc pod uwagę niewielkie przewyższe-
nie, przeznaczona zdecydowanie dla po-
czątkujących. 

→ SKI BACHLEDOVA
Długość tras: 11 km
Wysokość: 820–1160 m n.p.m.
W internecie: www.skibachledova.sk
Całkiem spory kompleks narciarski skryty 
w  ciasnej dolinie wciśniętej w  północne 
stoki Magury Spiskiej, nieopodal Ždiaru. 
Widoki ze stoku są tam bardzo piękne, 
a trasy dają bez porównania więcej możli-
wości niż w Ždiarze. 
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→ JASNÁ
Długość tras: 35 km
Wysokość: 939–2003 m n.p.m.
W internecie: www.jasna.sk
Ośrodek w Niżnych Tatrach to sztandarowe 
przedsięwzięcie TMR. Kolejki i wyciągi naj-
większej zimowej stacji na Słowacji otwar-
to hucznie, po modernizacji, w  minionym 
sezonie. Zjazdy zaczynają się tam w  iście 
wysokogórskiej scenerii, kończą w zaciszu 
świerkowych lasów. W okolicy panują też 
znakomite warunki do uprawiania nar-
ciarstwa i  snowboardingu poza trasami 
oraz skitouringu. Dolina Demianowska, 
w której zamknięciu znajduje się ośrodek, 
zamieniła się na przestrzeni ostatnich lat 
w nowoczesne, świetnie zagospodarowane 
centrum hotelowo-gastronomiczne. A że to 
najpopularniejsze centrum zimowego wy-
poczynku na Słowacji, miejsca lepiej rezer-
wować z wyprzedzeniem. 

→ ROHÁČE-SPÁLENÁ
Długość tras: 7 km
Wysokość: 1030–1454 m n.p.m.
W internecie: www.tatrawest.sk
Ośrodek położony w cichym, oddalonym od 
większych osad rejonie Tatr Zachodnich. 
Atrakcyjność pobytu zwiększa sąsiedztwo 
skansenu budownictwa orawskiego w Zu-
bercu-Brestovej. Malowniczo położona 
ekspozycja sprawia wrażenie autentycznej 
starej wioski. Tym ciekawszej, że gospo-
darze urządzają w jej scenerii różnorodne 
imprezy folklorystyczne. 

→ Górski charakter Słowacji 
sprawia, że jest ona wręcz 
stworzona do narciarstwa  
poza trasami, czyli freeride’u  
i skitouringu (zimowych  
wysokogórskich wędrówek 
na nartach), oraz biegów nar-
ciarskich. Wspaniałe warun- 
ki dla miłośników freeride’u 
panują w Niżnych Tatrach, 
Małej i Wielkiej Fatrze oraz 
na Wielkim Choczu. Tam także 
spotkamy licznych wędrowców 
przemierzających grzbiety na 
nartach skitourowych, a wio-
sną, w żlebach w najwyższej 
części Niżnych Tatr – to jest 
w rejonie przekraczających 
2000 m n.p.m. szczytów 

Dziumbier czy Chopok – także 
snowboardzistów. Pewne roz-
czarowanie budzi fakt, że Tatry 
zimą pozostają właściwie za-
mknięte dla uprawiania innych 
form narciarstwa niż zjazdowe. 
Ograniczenia wynikają z prze-
pisów o ochronie przyrody na 
terenie TANAP-u oraz względów 
bezpieczeństwa. Na stronie in-
ternetowej parku i stronach re-
gionu Vysoké Tatry znajdziemy 
wykazy tras, którymi można się 
poruszać (pod warunkiem, że 
nie ma zagrożenia lawinowego), 
oraz sugestię odbywania takich 
wycieczek pod opieką wykwali-
fikowanych przewodników. 

→ Urządzone trasy dla nar-
ciarzy-biegaczy znajdują się 
(podobnie jak snowparki dla 
deskarzy) we wszystkich więk-
szych ośrodkach. Niższe pasma 
górskie z długimi grzbietami 
i doliny oraz bezleśne pagórki 
na Spiszu i Orawie przyciąga-
ją z kolei użytkowników nart 
śladowych. Są trochę szersze 
od biegówek, więc można się 
na nich poruszać, przecierając 
własny ślad w śniegu – jest 
przygodowo i romantycznie. 

→ Nic też nie stoi na przeszko-
dzie, by odpoczywając od nart 
zjazdowych, przejechać się 
psim zaprzęgiem albo przelecieć 
na paralotni – zimą z przypięty-
mi nartami, co przy większym 
narciarskim zaawansowaniu 
daje możliwość łączenia tej 
powietrznej dyscypliny z jazdą 
poza trasami. Największym 
jednak pozanarciarskim hitem 
słowackiej zimy, a zarazem 
najpopularniejszą formą après- 
-ski, są kąpiele w basenach wy-
pełnionych wodami termalnymi. 
Znakomicie odprężają po całym 
dniu na stoku. Opisy i adresy 
kąpielisk na stronie interneto-
wej www.vodnesvety.sk. 

NIE TYLKO NARTY ZJAZDOWE

→ SKIPARK VYŠNÉ RUŽBACHY
Długość tras: 3 km
Wysokość: 650–790 m n.p.m.
W internecie: www.skiparkruzbachy.sk

Ośrodek położony jest zaledwie 10 km od 
Lubowli, miasta z zamkiem, w którym re-
zydowali przed wiekami polscy zarządcy 
miast spiskich. Trasy o  znikomym prze-
wyższeniu i sąsiedztwo kąpieliska z woda-
mi mineralnymi czynią z niego przyjemne 

miejsce wypoczynku, w którym narty są 
jedynie... dodatkiem. 

→ RELAX CENTER PLEJSY
Długość tras: 10 km
Wysokość: 470–912 m n.p.m.
W internecie: www.plejsy.com
Stacja położona 2 km od spiskiego miasta 
Krompachy, 70 km od stacji tatrzańskich. 
Powstała już w 1952 r., a że zewsząd ota-
czają ją góry, oferuje wyjątkowo dobre 
warunki śniegowe. Na jej terenie orga-
nizowano już wielokrotnie międzynaro-
dowe zawody w  narciarstwie alpejskim 
zaliczane do punktacji pucharu świata. 
Tras nie jest wiele, ale są zróżnicowane 
i  przypadną zapewne do gustu również 
zaawansowanym narciarzom. 

JAHODNÁ
Długość tras: 1,4 km
Wysokość: 585–705 m n.p.m
W internecie: www.jahodna.sk
Usytuowana w  Rudawach Słowackich, 
ok. 15 km od Koszyc. Trasy obsługiwane 
są przez siedem wyciągów, w  tym trzy 
dla najmłodszych klientów. Wszystkie są 
sztucznie dośnieżane i  oświetlone wie-
czorami, co czyni z  Jahodnej przyjemny 
sportowo-rekreacyjny park Koszyc. 

↘

Jasná w Niżnych Tatrach. 

↓

Tatrzańska Łomnica – fantastyczne 
zjazdy w bajecznej scenerii. 

→

Kolejka na szczyt Łomnicy.  
Dodatkowa atrakcja dla narciarzy. 
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↘

Otoczony barwnymi kamie- 
niczkami rynek w Bardejo-
wie – poezja. Nawet bruk 
zrekonstruowano!
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↑

Koszycka starówka 
ze świątecznymi 
akcentami nabiera 
dodatkowego uroku. 

↓

Malowniczy rynek 
w Żylinie. Miasto jest 
idealne na krótką prze-
rwę w narciarskich 
przyjemnościach. 
Latem również może 
stanowić doskonały 
cel wycieczki. 

Miasta, które mi się na Słowacji podobają, tworzą 
długą listę i nie wiem, które z nich postawić na 
pierwszym miejscu. Kieżmark z cudownym wi-

dokiem na Tatry rozpościerającym się z zamkowych mu-
rów i  ciekawym ewangelickim kościołem, arcydziełem 
drewnianej architektury? Otoczony wałami beskidzkich 
grzbietów Bardejów? A  może Lewoczę z  efektownym 
ratuszem? Wrażenie robią także miasta z  terenów, na 
których rozwijało się w przeszłości górnictwo, jak Bań-
ska Bystrzyca czy Bańska Szczawnica. No i  oczywiście 
Kremnica – jedno z pierwszych miast, jakie przed laty od-
wiedziłem. Patrzyłem na nią długo z okien pociągu, który 
przedziera się przez góry licznymi tunelami i zatacza pę-
tle nie mniej efektowne niż koleje w Szwajcarii. 

U STÓP TATR
Pod Tatrami, na które siłą rzeczy zwraca w Polsce uwa-
gę wielu miłośników białego szaleństwa, nie rozwinął 
się ośrodek podobny do naszego Zakopanego. Zamiast 
niego jest łańcuszek miejscowości, nanizanych współ-
cześnie na linię kolejki elektrycznej. Główne role od-
grywają w nim Tatrzańska Łomnica, Stary Smokowiec 
i Szczyrbskie Jezioro, ale między nimi jest jeszcze cały 
szereg mniejszych ośrodków. Dzięki takiemu układowi 
nie mamy nigdy poczucia tłoku, bo goście rozpraszają 
się po większym obszarze, zaś dzięki kolejce bez trudu 
poruszają się po całym regionie. 

Funkcję miejskiego centrum pełni pod słowackimi 
Tatrami Poprad. Jest tam malownicza dzielnica – Spiska 
Sobota (Spišská Sobota), uznana za cenny zabytek już 
w 1950 r. Bo jest stara, naprawdę stara. Rozwijała się od 
średniowiecza (znacznie wcześniej od Popradu) jako osa-
da targowa, przekształcając w  bogate, gwarne miasto. 
Rozległy plac, na którym rozstawiano niegdyś kupieckie 
stragany, otaczają barwne kamienice, a pośrodku wznosi 
się kościół. Ma gotycką bryłę, choć z widocznymi w ze-
wnętrznej dekoracji śladami późniejszych stylów. Ozdo-
bą jego wnętrza jest główny ołtarz św. Jerzego. Patron 
kościoła w  rycerskiej zbroi spina ostrogami złocistego 
rumaka i zabija włócznią smoka. To dzieło Mistrza Pawła 
z Lewoczy i jego uczniów, podobnie zresztą jak boczne, 
skromniejsze nieco ołtarze. W czasach komunistycznych 
kamieniczki tego wspaniałego „miejskiego rezerwatu” 
stały przez dekady obstawione rusztowaniami, a  ich  

ściany się osypywały. Po zmianie ustrojowej błyska-
wicznie odzyskały świetność, a w wielu z nich urządzo-
no hotele, pensjonaty i  restauracje. Mieszkanie tutaj 
podczas zimowego urlopu może być znakomitą alterna-
tywą dla kwater we wspomnianych wcześniej miejsco-
wościach, położonych bliżej górskich szczytów. 

OD SOBOTY DO ŚRODY
Nazwa Spiska Sobota wywodzi się od dnia, w którym 
na mocy przywilejów królewskich odbywały się w mia-
steczku największe targi. Z podobnego powodu na ma-
pie Słowacji znalazła się też Rymawska Sobota (Rima-
vská Sobota), nieopodal dzisiejszej granicy z Węgrami, 
przy trakcie prowadzącym od wieków do Miszkolca. 
Jak się dobrze rozejrzymy, okaże się, że miejscowości 
z dniami tygodnia jest na Słowacji więcej. Ot, choćby 
Spiski Czwartek (Spišský Štvrtok). Dziś to tylko wioska 
położona niespełna 20 km od Popradu, przy drodze do 
Lewoczy, ale z bardzo ciekawym gotyckim kościołem. 
Jest w nim bowiem dolna nawa, nazywana dolnym ko-
ściołem, o wspaniałej architekturze i dekoracji. 

Szukając miejscowości z dniami tygodnia w nazwie, 
trafimy też na środę. To Dunajska Środa (Dunajská 
Streda) w  południowo-zachodniej części kraju, nale-
żąca do grona miejscowości, w których działają kąpie-
liska termalne. Położona między Bratysławą a Komár-
nem (tam, gdzie jest potężna twierdza z habsburskich  

czasów) może być ciekawym punktem programu 
w dniu, w którym zapragniemy np. odpocząć od nart. 
Śród jest zresztą na Słowacji jeszcze kilka (choć, co 
ciekawe, nie znajdziemy poniedziałku ani piątku). Nie-
daleko Dunajskiej Środy jest wieś Dolná Streda, opo-
dal Nowego Miasta nad Wagiem – Horná Streda, czyli 
Górna Środa, koło pełnego zabytków miasta Nitra – Ni-
trianska Streda, a we wschodniej części kraju – Streda 
nad Bodrogom. Ta przytulona do granicy z  Węgrami 
wioska zamyka od południa słowacką część słynnego 
winiarskiego regionu – Tokaju. 

MIEJSKIE APRÈS-SKI
Zimą, gdy spędzamy czas na nartach lub desce, położo-
ne nieopodal ośrodków narciarskich miasta poszerza-
ją wachlarz rozrywek, choćby o  możliwość zakupów. 
A że Słowacja jest krajem niewielkim, to i odległości 
do pokonania są zazwyczaj nieznaczne. Z największe-
go słowackiego ośrodka – z Jasnej w Niżnych Tatrach 
– do Liptowskiego Mikułaszu jest zaledwie 16 km. Prze-
jedziemy tamtędy z  pewnością nie raz, jeśli tylko za-
pragniemy wybrać się do położonej kilka kilometrów 
dalej Tatralandii. Jeśli za cel zimowego narciarskiego 
urlopu wybierzemy Malinô Brdo w Wielkiej Fatrze, bę-
dziemy odwiedzać Rużomberk, ośrodek bowiem znaj-
duje się właściwie na peryferiach miasta. Jeżdżąc z ko-
lei we wsi Donovaly, będziemy mieli do wyboru dwa 
atrakcyjne miasta: wspomniany Rużomberk na półno-
cy lub Bańską Bystrzycę na południu. Ta druga należy 
do najważniejszych historycznych miast na Słowacji. 
Dla spędzających urlop we Vratnej w Małej Fatrze naj-
bliższym miastem jest Żylina. Żeby się w niej znaleźć, 
trzeba pokonać 25 km. Wypad do Żyliny jest też dobrą 

propozycją dla jeżdżących na nartach w przygranicz-
nym ośrodku Skalite, choć to już nieco dalej – 45 km. 
Żylina ma wspaniałe zabytki i piękny rynek. W przy-
ziemiach kamienic i wybiegających z rynku uliczkach 
znajdziemy niejedną dobrą restaurację. Nie brakuje też 
sklepów, no i jest kasyno. W tym ostatnim przypadku 
trzeba jednak pamiętać, że mogą do niego wchodzić je-
dynie osoby pełnoletnie. 

METROPOLIE  
Z NARCIARSKIEJ PERSPEKTYWY
A co ze stolicą, spytacie? No cóż, Bratysława leży nie-
stety w najmniej narciarskiej – jak na Słowację – oko-
licy. Owszem, są w pobliżu wyciągi. W wyrastających 
tuż nad miastem Małych Karpatach jest Pezinská Baba, 
odległa od Bratysławy o ok. 20 km. Mały ośrodek nie 
stanowi poważnej konkurencji dla stacji podtatrzań-
skich, w Małej i Wielkiej Fatrze czy w Niżnych Tatrach. 
Z  drugiej jednak strony, osobom, które narty traktują 
jako uzupełnienie innych form wypoczynku, Pezinská 
Baba może się spodobać. Jest ponadto Bratysława na-
turalnym, przyjemnym przystankiem na pokonywanej 
przez wielu z nas zimą trasie ku alpejskim kurortom, 
i o tym też warto pamiętać. 

Trochę inaczej wygląda sprawa na wschodzie kraju. 
Koszyce, odległe od Krakowa o 200 km, są centrum tej 
części kraju – nie tylko z racji swej wielkości i atrakcyj-
ności. Ba, można wręcz zaryzykować stwierdzenie, że 
wszystkie drogi prowadzą tutaj do Koszyc. Z ich miej-
skich atrakcji skorzystają więc z pewnością narciarze 
spędzający czas w mniej znanych, a więc w jakimś sen-
sie czekających wciąż na odkrycie ośrodkach takich, 
jak Plejsy czy Jahodná. 
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MIEJSKA MOZAIKA

Stolicą kraju, a zarazem metropolią jego zachodniej części,  
jest Bratysława. Na wschodzie główną rolę odgrywają Koszyce.  
Pomiędzy nimi znajdziemy mnóstwo mniejszych miast, a także  
liczne wioski, które sprawiają nader często miasteczkowe wrażenie. 
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na inwestora. Zamek bojnicki na przełomie XIX i XX w. 
gruntownie przebudowano, w  modnym podówczas 
w Europie neogotyckim duchu. Rekonstrukcje tamtych 
czasów odzwierciedlały wyobrażenia o  przeszłości, 
efektem jest więc malownicza, niemal bajkowa bryła. 
Budowla, otoczona szeroką fosą, w której odbijają się 
wieczorami światła reflektorów, podejmuje w  maju 
zjawy i  straszydła z  różnych stron świata, od połowy 
grudnia do 6 stycznia są w niej prezentowane obyczaje 
i dekoracje świąteczne, a przez cały rok mogą zjeżdżać 
zakochane pary, by wstąpić w związki małżeńskie. 

Zimą trudno zwiedzać słowackie zamki, bo na-
wet jeśli są w nich muzea, to zwykle zamyka 
się je o godz. 15. Te okazałe budowle spotyka 

się jednak na każdym kroku i wiem z doświadczenia, 
że przykuwają uwagę, nawet kierowców skłaniając 
do rzucenia na nie okiem podczas jazdy. A że na krę-
tych słowackich drogach może to być niebezpiecz-
ne, lepiej z  góry zaplanować postój z  widokiem na 
zamek. Warto! 

ZAMKI I SMAKI
Zamki na Słowacji zaczęły wyrastać jak grzyby po 
deszczu po najeździe na Europę tatarskich hord Batu-
-chana, a więc w II połowie XIII w. Do wybudowanych 
wówczas fortalicji należy – wykorzystany również we 
wspomnianym na początku filmie – zamek w  Čach-
ticach nieopodal Nowego Miasta nad Wagiem, dziś 
malownicza ruina, spod której roztaczają się rozle-
głe widoki na stoki Małych Karpat, Góry Inowieckie 
i  Pogórze Myjawskie. Tam, w  zachodniej części Sło-
wacji, niebo rysują także imponujące mury zrujnowa-
nego Devína – fantastycznie położone na potężnych 
skałach u  ujścia Morawy do Dunaju, na samiutkim 
krańcu słowackiego państwa. Blisko stamtąd do Bra-
tysławy, nad której starówką także wznosi się zamek. 

Odrestaurowany dziś, mieści muzeum, a  jego skar-
biec kryje najcenniejsze pamiątki przeszłości, choćby 
wspomnianą już Wenus z Dolních Věstonic. 

Nieopodal stolicy, w Małych Karpatach, wysoko na 
zalesionym grzbiecie, wznosi się otoczony bastiono-
wymi fortyfikacjami Červený Kameň. A że na stokach 
tego niewysokiego pasma uprawia się od wieków wi-
norośl, historia fortalicji też jest z  winem związana. 
Jej podziemia zajmują największe w Europie piwnice, 
w  których właściciele składowali trunek, czerpiąc 
z jego handlu poważne zyski. Przy autostradzie, którą 
wielu z nas zmierza zimą w Alpy, uwagę zwraca także 
kilka innych zamków: potężna twierdza górująca nad 
Trenczynem lub osadzony na skale niczym korona na 
królewskich skroniach, zrujnowany Beckov. W pierw-
szej połowie października na jego dziedzińcu odbywa 
się festiwal smaków, w  którym główne role przypa-
dają rzeźnikom i masarzom. Degustujący mogą popić 
wędliny tradycyjną śliwowicą. Mocna, ale zdrowa 
– wspomaga trawienie. 

SIEDZIBY MOŻNYCH RODÓW
Chyba najwspanialsze słowackie zamki – Orawski na 
zachodzie i Spiski na wschodzie – rozsiadły się wokół 
Tatr. Przez wieki były ośrodkami władzy królewskiej, 
podzielonej w kraju na komitaty (do tej struktury na-
wiązuje również obecny podział administracyjny). Gdy 
pozycja korony słabła, zamki stawały się centrami nie-
mal udzielnych księstw zarządzanych przez kolejne 
pokolenia żupanów. O ile Zamek Orawski zachował się 
znakomicie, a  jego zamienione na muzeum wnętrza 
kryją mnóstwo cennych pamiątek przeszłości, o  tyle 
Zamek Spiski poddał się działaniu czasu i popadł w ru-
inę. Ale jaką, największą w tej części Europy! Zajmuje 
rozległe, nagie wzniesienie, a  ze skalnego tarasu na 
sąsiednim wzgórzu, oddzielonym od zamkowego nie-
wielką przełączką (można tam wjechać samochodem), 
roztacza się fantastyczny widok na Spisz z postrzępio-
ną granią Tatr w oddali. 

We wschodniej Słowacji, nieopodal Bardejowa, 
wznoszą się z kolei malownicze ruiny zamku Zborov, 
a  na obrzeżach powulkanicznego Wyhorlatu – zam-
ku Čičava. Ten drugi był jedną z  budowli obronnych 

komitatu zemplińskiego. W środkowej i południowej 
części Słowacji również trafimy na kilka wspaniałych 
zamków. Wśród nich jest Krásna Hôrka – klejnot ko-
mitatu gemerskiego, dziś jeden z  najlepiej zachowa-
nych w kraju. A że wznosi się na nagim wzgórzu, już 
z oddali widać jasne ściany kontrastujące z ciemnymi 
gontowymi dachami. 

ZAMKI NIESTANDARDOWE
Fenomenem są na Słowacji zamki miejskie: górujące 
nad Kremnicą, Podolińcem czy Bańską Bystrzycą albo 
ten przytulony do starówki w Kieżmarku. Choć są oto-
czone miejską zabudową, mają własne fortyfikacje, 
niezależne od miejskich murów. Wśród nich orygi-
nalnością wyróżnia się ceglany zamek Parič, którego 
ruiny są teraz ozdobą miejskiego parku w Trebišovie. 
Wyjątkowy jest on dlatego, że głównym surowcem 
do budowy zamków na Słowacji był jednak kamień. 
W tym górskim kraju nigdy go nie brakowało. 

Warto jeszcze wspomnieć o  dwóch zamkach, któ-
re odbiegają wyglądem od tych o  średniowiecznym 
rodowodzie. To budowle w  Kuneradzie i  Bojnicach. 
Zamek kuneradzki, mieszczący przez lata sanatorium, 
powstał w 1916 r. i dzisiaj, po pożarze w 2010 r., czeka 

Czy oglądaliście film „Ostatni smok”, w którym tytułowemu  
potworowi o szlachetnym sercu udzielał głosu Sean Connery?  
Jeśli tak, to pamiętacie zapewne finałowe sceny kręcone na zamku 
w Strečnie. Takich perełek jest na Słowacji zdecydowanie więcej.  
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WŚRÓD TWIERDZ  
I ZAMKÓW

↑

Strečno wznosi się na imponującej skale u wrót przełomu  
Wagu w Małej Fatrze. Atrakcyjności temu miejscu dodaje  
przeprawa promowa, działająca od lat pod murami. 

↑

Na kościelnej wieży obok  
barbakanu w Bańskiej Bystrzycy 
wisi 6-tonowy dzwon Generał. 

↑

Nowy Zamek w Bańskiej 
Szczawnicy wzniesiono 
w 1571 r. Dziś pełni 
funkcje muzealne. 

↑

Bojnicki zamek jest gospodarzem 
rozmaitych imprez i wydarzeń. 
Można tu także wziąć ślub. 

↑

Twierdza w Trenczynie góruje  
nad miastem przytulonym  
do zamkowego wzgórza. 

↓

Doskonale zachowany 
Zamek Orawski kryje 
mnóstwo cennych  
pamiątek przeszłości. 
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Bryndzové halušky, czyli 
kluseczki z bryndzą. Gorące, 
pożywne, dla aktywnych jak 
znalazł. W innym przypadku  
– uwaga, bo bardzo kaloryczne!

Słowacy nie kryją, że w kulturze stołu moc-
ne są u  nich węgierskie i  habsburskie 
wpływy. Nie ma więc restauracji, w  któ-

rej nie podają gulaszu po węgiersku – albo zupy 
(gulášová polievka), albo drugiego dania (maďar-
ský guláš) – oraz naleśników nazywanych tu pa-
lačinky. A z  reminiscencji austriackich – sznycla 
po wiedeńsku (viedenská roštenka) i kawy. I choć 
bez kawy mogę żyć, na tę po wiedeńsku wpadam, 
kiedy tylko nadarzy się okazja, do Grand Hotelu 
w Starym Smokowcu. Nie ze snobizmu, ale żeby 
rozsiąść się w wygodnym fotelu i podziwiać sece-
syjny wystrój szacownej budowli. 

Z SZAŁASU NA STÓŁ
Największy wpływ na obyczaje kulinarne w  Sło-
wacji miała gospodarka pasterska. Wypas owiec 
jest rozpowszechniony w  całych Karpatach. 
I wszędzie z owczego mleka powstaje bundz, lekko 

słodki, nieco mdły w smaku i może dlatego trakto-
wany jako półprodukt doznający nobilitacji dopiero 
po przetworzeniu na bryndzę. Po czechosłowackim 
rozwodzie słowacka bryndza urosła do rangi naro-
dowego symbolu i święci triumfy na arenie między-
narodowej, a nasi południowi sąsiedzi postarali się, 
aby – podobnie jak podhalańska – została uznana 
w UE za produkt regionalny. Na co dzień jest prze-
cież podstawowym składnikiem bryndzovych halu-
šek – drobnych kluseczek zbliżonych do naszych 
kopytek, tyle że pławiących się w bryndzowym za-
wiesistym sosie. 

Dumą napawa też Słowaków fakt, że Bryndzia-
reň a Syráreň w Zvolenskiej Slatinie działa nieprze-
rwanie od 1797 r. To najstarszy zakład tego typu 
na świecie. Od kwietnia do września każdego roku 
wyrabia 500 t bryndzy. 10 proc. produkcji idzie na 
eksport, głównie do Polski, Czech i na Węgry. Poza 
tym bryndzę wytwarza jeszcze dziewięć dużych 

serowarni oraz – sezonowo – blisko 200 szałasów 
w  górach. Łącznie na Słowacji powstaje 4  tys. t 
bryndzy rocznie! Fakt, że jej nie zabraknie, cieszy 
mnie osobiście, bo, jak wspomniałem, lubię bryn-
dzové pirohy, zaś z kilku wariacji, w jakich wystę-
pują, najbardziej spišské pirohy, z  farszem podob-
nym do naszych ruskich, tyle że bryndzowym, 
obficie polane tłuszczem, ze śmietaną i skwarkami. 
O kalorie nie dbam!

GĘSI NA ŚW. MARCINA
Jak głoszą kulinarne źródła, słowacka kuchnia ba-
zuje na wieprzowinie, drobiu, ziemniakach, kapu-
ście i  produktach mlecznych. A  jeśli już o  drobiu 
mowa, godny uwagi jest fakt, że na dzisiejszym po-
graniczu z Austrią i Węgrami kultywuje się tradycje 
świętomarcińskiej gęsi. Dzień św. Marcina przypa-
da na 11 listopada, więc chrumkavá husacina, czyli 
chrupiąca gąska, jest kulinarnym hitem słowackiej 
jesieni. Potrawy z gęsi przyniosły rozgłos gospodzie 
Pivnica u  Zlatej Husi, z  niewielkiej podbratysław-
skiej miejscowości Slovenský Grob. Ba, przedstawi-
ciele słowackich władz zapraszają tam oficjalnych 
gości – na rosół na gęsich podrobach (vývar z husích 
drobkov), gulasz z gęsiny (husičkový guláš), pieczo-
ną gęsią wątróbkę (husacia pečeň) i  pieczoną gęś 
(grobská pečená hus). Całą gęś! Ostrzegam, by nie 
porywać się na nią samotnie!

Do gęsiny najlepiej pasuje wino. W pobliżu Slo-
venskiego Grobu rozciąga się największy na Sło-
wacji region winiarski (małokarpacki). Powstają 
tam wina białe ze szczepów takich jak veltlínske 
zelené (znany z sąsiedniej Austrii grüner veltliner) 
czy muškát moravský, musujące sekty, a zgodnie ze 
światowym trendem – wina czerwone, ze szczepów 
frankovka modrá (u  sąsiadów blaufränkisch), mo-
dry portugal czy uprawianego w  wielu miejscach 
na świecie cabernet sauvignon. Mniejszy region 
winiarski otacza Nitrę, najmniejszy zaś znajduje się 
na południowym wschodzie, na pograniczu z  Wę-
grami. W kilku tamtejszych wioskach powstają to-
kaje. W oczywisty sposób zbliżone do węgierskich, 
bo granica nie dzieliła w przeszłości regionu. 

ZWIĄZKI PIWA Z HOKEJEM
Powszechniej jednak kojarzymy Słowację z chmie-
lowym trunkiem. Najlepiej znamy piwo Zlatý Ba-
žant, eksportowy produkt, reklamowany sloganem 
„To najlepšie, čo doma máme”. Wiele osób kusi ru-
baszny zakonnik z etykiety piwa o nazwie Smädný 

↑

Sztandarowe i chyba najbardziej znane słowackie piwo  
– Zlatý Bažant – produkowane w browarze w Hurbanovie. 

Mních (Spragniony Mnich). Wikiński hełm z rogami 
i specyficzne zamknięcie butelek zwiastuje z kolei 
przyjemność związaną z piciem piwa Kelt. 

Tradycje browarnicze na terenach dzisiejszej 
Słowacji są niewiele młodsze niż w Niemczech czy 
Austrii, czego świadectwem jest najstarszy w kraju 
zakład – Pivovar Vyhne (teraz Steiger), który działa 
od 1473 r. Podobnie jak w przypadku bryndzy, wiele 
zmian na rynku piwnym dokonało się po oddzie-
leniu Słowacji od Czech. Zyskała wówczas na po-
pularności np. marka Corgoň z browaru w Nitrze. 
Stało się to głównie dzięki hokejowi, bo zakłady 
zostały sponsorem słowackiej reprezentacji. Gdy ta 
rozgromiła drużynę czeską, euforia sięgnęła zenitu 
i nitrzańskie piwo popłynęło strumieniami. 

Z  mocniejszych trunków wypada wspomnieć 
borowiczkę pędzoną z  owoców jałowca (szcze-
gólnie ceniona jest Spišská Borovička). Słowacką, 
a  dawniej czechosłowacką, specjalnością był Tu-
zemský Rum. Po podziale Czechosłowacji pozostał 
Tuzemskim albo po prostu Tuzemákiem. Jest desty-
latem bursztynowej barwy, z karmelowymi nutami 
w  smaku i  mocnym aromatem rumowego olejku, 
sprowadzanego z  Jamajki. Jako remedium na mro-
zy – znakomitym. Skutecznością równać się z nim 
może jedynie specyfik podtatrzański – alkoholowy 
wyciąg z  korzenia goryczki żółtej i  jagód, słodka 
Hafirovica. Jeśli zaś komuś potrzebne będzie pana-
ceum na żołądek, bo kuchnia okaże się zbyt ciężka, 
powinien pamiętać o  ziołach. Najlepiej w  postaci 
ziołowego likieru Fernet ze Svidníka. 

←

Stół zastawiony słowackimi 
potrawami narodowymi.  
Są wśród nich zupa z białej 
fasoli, kluseczki ziemniaczane, 
pieczona gęś, a do popicia  
– śliwowica i piwo. 

↑

Tuzemák, czyli słowacka 
(i czeska też, bo recepturę 
opracował w 1898 r. Moritz 
Schulz) wersja rumu. 

↑

Smädný Mních to dzieło najwięk-
szego słowackiego browaru, 
mieszczącego się w Preszowie 
we wschodniej części kraju. 

←

Pieczona gęś ze słynnej 
Pivnicy u Zlatej Husi. 

BRYNDZA  
PONAD WSZYSTKO

W kwestii kuchni na obiektywizm mnie nie stać, bo tę słowacką 
uwielbiam. Zwłaszcza pierogi z bryndzą, piwa stylowo zbliżone  
do naszych, a zimową porą – herbatę z odrobiną Tuzemáka. 
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13 grudnia jest z kolei dniem poświęco-
nym św. Łucji, jednak – co ciekawe – w lu-
dowej tradycji utarło się przekonanie, że 
Lucia była czarownicą. W jej dniu niejeden 
śmiertelnik liczy na brzemienne w  skutki 
spotkanie. Na miejskich ulicach i wiejskich 
placach pojawiają się całe grupy Łucji, 
ubranych w białe suknie lub płaszcze, z ma-
skami na twarzach. A  że przebierają się 
w ten sposób również chłopcy, nie zawsze 
wiadomo, kto jest pod maską ukryty. Zwy-
czajowo dziewczęta przygotowują w  tym 
dniu wróżby. Najczęściej z  pieczołowicie 
złożonych skrawków papieru. Na 12 są mę-
skie imiona, 13 jest pusty. Codziennie pali 
się kawałek, by w  Wigilię otworzyć ostat-
ni i znaleźć imię przeznaczonego przez los 
mężczyzny. Pusta kartka oznacza, że w zbli-
żającym się roku nici z zamążpójścia. 
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PRAKTYCZNIE RZECZ BIORĄC

↘ ↓

Słowackie festiwale pełne są ludowych  
akcentów – parad końskich i góralskiej muzyki. 

←

Bratysławski rynek w Adwencie  
zastawiony jest świątecznymi straganami. 

↓

Oto charakterystyczny zimowy krajo-
braz ze Słowacji – góry, niżej lasy,  
a na grzbiecie widokowe polany. 

 JAK DOJECHAĆ
Samochodem. To najlepsza opcja, 
bo na miejscu zapewnia mobil-
ność i niezależność. Warto tylko 
pamiętać, że do dyspozycji mamy 
kilka przejść granicznych. Jeśli 
zamierzamy korzystać z autostrad 
i dróg ekspresowych, niezbędna 
jest winieta. 10-dniowa kosztuje  
10 euro, miesięczna – 14 euro. 
Samolotem. Od 15 grudnia 2015 r. 
do 10 marca 2016 r., we wtorki 
i czwartki, łotewskie linie lotnicze 
AirBaltic oferują rejsy na trasie 
Warszawa–Poprad. Cena: od 225 zł 
za osobę w jedną stronę. Pasa-
żerowi przysługuje 8 kg bagażu 
podręcznego. Narty lub snowboard 
– gratis. Rozkład lotów i rezerwa- 
cje na stronie www.airbaltic.com 
oraz przez wyszukiwarkę  
www.airtickets24.com. 
Autobusem: Jeśli wszystkie 
formalności zostaną pokonane, 
w grudniu ruszą autobusy Polonusa 
– z Warszawy do stacji narciarskich 
w Tatrach i Niżnych Tatrach. 

 JAK SIĘ PORUSZAĆ  
NA MIEJSCU
Komunikacja jest dobrze zorganizo-
wana, a autobusy i pociągi jeżdżą 
punktualnie. Kursująca pod Tatrami 
kolejka porusza się wahadłowo, 
łącząc Poprad i Svit z Tatrzańską 
Łomnicą, Starym Smokowcem 
i Szczyrbskim Jeziorem. Po kata-
strofalnej wichurze z 2004 r., która 
całkowicie zniszczyła górnoreglo-
we lasy na stokach Tatr Wyso-
kich, z całej niemal trasy można 
podziwiać góry. 

 GDZIE SPAĆ
Oferta noclegowa jest bardzo 
bogata: od luksusowych hoteli, nie-
rzadko w zabytkowych obiektach, 
takich jak secesyjny Grand Hotel 
w Starym Smokowcu czy zajmują-
cy XVI-wieczną kamienicę zajazd-
-hotel Stela w Lewoczy, przez pen-
sjonaty w kamieniczkach Spiskiej 
Soboty, nowoczesne obiekty spa 
(są niemal w każdej miejscowości 
z większą stacją narciarską), po 

kwatery prywatne. Warto przy tym 
pamiętać, że pod słowem „chata” 
mogą kryć się zarówno domy  
na wynajem (bardzo korzystne 
ceny, np. www.chatyterchova.sk), 
jak i usytuowane wyżej schroniska 
górskie. Bogate bazy teleadresowe 
z możliwością rezerwacji znajdują 
się w portalach wszystkich ośrod-
ków, na stronie www.slovakia.travel 
(w zakładce „Przydatne informa- 
cje/Zakwaterowanie”) oraz w róż- 
nych komercyjnych portalach,  
np. www.nocleginaslowacji.eu  
czy www.megaubytovanie.sk. 

 GDZIE JEŚĆ
Miłośnikom tradycyjnej regionalnej 
kuchni polecam gospody zwane sa-
laš. Sztandarowym obiektem tego 
typu jest Spišský Salaš (www.spis-
skysalas.sk) przy drodze z Popradu 
do Preszowa, nieopodal Spiskiego 
Podgrodzia. Alternatywę stanowią 
stylizowane najczęściej gospody 
zwane kolibami, często rzeczywi-
ście przerobione ze starych chat, 

a nawet szałasów pasterskich, 
jak Jánošíková Koliba w Terchovej 
(www.janosikovakoliba.sk) czy 
Slovenská Koliba Jasná w hotelo-
wo-pensjonatowym zagłębiu pod 
Chopokiem (www.kolibajasna.sk).

 CENY
O ile w przypadku kwater i wy-
żywienia ceny są konkurencyjne 
w stosunku do polskich, o tyle 
już ceny karnetów, zwłaszcza 
w największych ośrodkach, są po 
alpejsku relatywne do narciarskiej 
oferty. Słowacy trzymają się też 
zasady, że przy karnetach na 
więcej niż 2 dni cena jednego dnia 
z pakietu jest tym atrakcyjniej-
sza, im dłuższy okres, na który 
obowiązuje karnet. Przykładowe 
ceny karnetów na 6 dni (główny 
sezon, czyli od 23 grudnia 2015 r. 
do 29 marca 2016 r.): Jasná 
– 199 euro; Malinô Brdo – 131 euro; 
Jahodná – 75 euro; Pezinská Baba 
(tylko 1-dniowe, cena z minionego 
sezonu) – 16 euro. Pełne informacje 
o aktualnych cenach dostępne są 
na www.slovakia.travel. Na uwagę 
zasługuje wspomniana wcześniej 
inicjatywa TMR – karta GoPass, 
z którą możemy liczyć na zniżki 
na wyciągi i inne atrakcje. 

 APRÈS-SKI
W tej kategorii mieszczą się prze- 
de wszystkim kompleksy basenów 
termalnych. Szczegółowe infor-
macje na stronie www.slovakia.
travel w zakładce „Co zobaczyć 
i robić/Relaks i rozrywka”. Tam 
także znajdziemy inne informacje: 
o zakupach, życiu nocnym i ofer- 
cie kulturalnej. 

 SŁOWACJA W TELEFONIE
Dla wszystkich, którzy nie wyobra-
żają już sobie życia bez informacji 
w smartfonie, przeznaczone są 
specjalne aplikacje (w wersji na 
platformy iOS oraz Android), takie 
jak np. iSKI Slovakia, z opisem  
ok. 100 słowackich ośrodków, 
dostępem do prognoz pogody  
oraz – oczywiście – zsynchro- 
nizowanymi z GPS mapami. 

LISTOPAD
Zanim jeszcze spadnie śnieg, w  chłodne 
i dżdżyste dni Słowacja zdaje się rozgrze-
wać. Kulturalnie. W Bratysławie i w Koszy-
cach odbywają się wówczas liczne między-
narodowe festiwale. Listopad w stolicy jest 
też miesiącem fotografii – na wystawach 
prezentują swoje dzieła słowaccy i  zagra-
niczni autorzy. Kinomanom poświęcony 
jest festiwal filmowy, a  melomani mogą 
wybierać między muzyką klasyczną, któ-
rej poświęcone są Bratislavské Hudobné 
Slávnosti, a współczesną, ale tylko co dru-
gi rok, bo festiwal Melos-Étos odbywa się 
w latach nieparzystych. Wschodnia metro-
polia, Koszyce, rozbrzmiewa wówczas jaz-
zem i  muzyką baletową. Odbywa się tam 
także festiwal sztuki sakralnej. 

Tradycyjnie, w  listopadzie przyrządza 
się na Słowacji gęsi, a  że św. Marcin jest 
patronem Bratysławy, w  mieście i  okoli-
cach organizowanych jest sporo wydarzeń 
z  gęsiną w  roli głównej. Podwoje swoich 
piwnic otwierają także winiarze z Małych 
Karpat, gdyż – wzorem francuskiego beau- 
jolais – tu także chwali się mijający rok 
młodym winem. 

GRUDZIEŃ
W Adwencie dominują imprezy pod gołym 
niebem. Na placach miast odbywają się 
jarmarki bożonarodzeniowe, co świadczy 
o  silnych związkach z kulturą niemiecko-
języcznej Europy. Największy ma miejsce 
w  Bratysławie – stragany z  zabawkami, 
ozdobami choinkowymi i  świątecznymi 
smakołykami pojawiają się w tam kluczo-
wych zakątkach starego miasta. 

SŁOWACJA
Powierzchnia: 49 tys. km2

Ludność: 5,4 mln mieszkańców
Język: słowacki
Waluta: euro

W RYTMIE ZABAWY

STYCZEŃ
Lśniący w  słońcu Janosik z  Terchovej ma 
7,5 m wysokości. A  jeszcze do tego spo-
gląda na okolicę z  wyniosłego pagórka. 
W  nim także olbrzymie emocje wywoła-
łyby z  pewnością wyścigi góralskich fur-
manek, rozgrywane co roku na rozległym 
placu u  stóp monumentu. Towarzyszy im 
festyn pełną gębą. Nie brakuje muzyki, 
jadła, napitków oraz wyrobów rzemieśl-
niczych i  smakołyków. Styczniowe wyści-
gi – o ile tylko śnieg pozwoli – powtarzane 
są w lutym i na początku marca. To ukłon 
w stronę gości przybywających na Słowa-
cję w różnych okresach. 

W  święto Trzech Króli, 6 stycznia, po 
wioskach i miasteczkach chadzają z kolei 
magi. Wesołe korowody przypominają na-
szych kolędników. Ich pojawienie się ozna-
cza koniec okresu świątecznego i zapowia-
da nadejście karnawału. 

LUTY
To miesiąc zabaw – najhuczniejsze mają 
miejsce w  tygodniu kończącym karnawał 
– ale także czas zakochanych, bo na Sło-
wację, podobnie jak do Polski, powrócił 
z  Ameryki św. Walenty. Niegdyś zwracali 
się do niego o pomoc ludzie chorzy i znaj-
dujący się w  trudnej sytuacji, a  gdy zde-
cydowali się wyemigrować z  rodzinnych 
stron, zabrali go ze sobą. Za oceanem, 
w  gruncie rzeczy nie wiadomo dlaczego, 
jego legenda obrosła nowymi wątkami. 
Na Stary Kontynent powrócił pod koniec 
XX w. już jako patron zakochanych. Barw-
na feta z okazji jego dnia odbywa się np. na 
zamku w Bojnicach. 

Festiwale, jarmarki  
bożonarodzeniowe,  
wyścigi góralskich  
furmanek, imprezy  
karnawałowe  
– zimą na Słowacji  
trudno się nudzić!
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