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W śród miejscowych 
trzytysięczników 
jest zagospodaro-
wany narciarsko 

mölltalski lodowiec i  najwyż-
szy szczyt Austrii Grossglock-
ner  (3789 m n.p.m.), którego 
wierzchołek stanowi wyzwa-
nie dla miłośników skialpini-
zmu. Z drugiej strony w Karyn-
tii są idealne tereny dla  
początkujących, choćby  
w paśmie  Nockberge czy w 
otoczeniu malowniczej doliny 
Lavant. Mimo że czuć tutaj 
wpływy klimatu śródziemno-
morskiego, można mieć pew-
ność, że śniegu nie zabraknie.

∑  W podgrzewanym 
jeziorze

Oprócz wysokogórskiego 
krajobrazu i słońca do natural-

nych bogactw Karyntii należy 
także woda. Land słynie z licz-
nych jezior, tak czystych, że 
wodę można pić bez gotowa-
nia. Ponadto są tam świetne 
termy i spa. Tradycje wykorzy-
stania wody dla relaksu  
i zdrowia sięgają czasów an-
tycznych, czego dowodem 
jest kąpielisko w Bad Kleinrich-
heim.

Karyntyjczycy wykorzystują 
też możliwości nowoczesnej 
techniki. Gospodarze jednego 
z hoteli ośrodka  Turracher 
Höhe  podgrzewają nawet 
wodę w przybrzeżnej części 
miejscowego jeziora do 28 st. C. 
Goście mogą się więc kąpać w 
środku zimy, bez obaw, że 
zmarzną.

Wielkim atutem jest tak-
że kuchnia z wyraźnymi wpły-
wami z południa. Można ją  
z powodzeniem określić  jako 
alpejsko-adriatycką, bo jest 

bogatsza i lżejsza niż w cen-
tralnych czy północnych par-
tiach Alp.

∑  Z Franzem Klammerem  
albo z butlerem

Z Karyntii pochodzi wielka 
gwiazda światowego narciar-
stwa, Franz Klammer. Gdy 
skończył sportową karierę, 
zaczął grać w golfa, i to z powo-
dzeniem, twierdząc, że od nart 
też czasem trzeba odpocząć. 
Jako nieformalny ambasador 
Karyntii zjeździł kawał świata, 
promując walory narciarskie 
ośrodków z rodzinnych stron. 
Ukoronowaniem tej wielolet-
niej akcji było otwarcie trasy 
jego imienia w Bad Kleinkirch-
heim (Weltcupabfahrt „Kärn-
ten-Franz Klammer”). Hitem 
zaś stały się oferowane go-
ściom przez ośrodek poranne 
zjazdy w towarzystwie mistrza.

Przed 16 laty w ośrodku Tur-
racher Höhe pobyt gościom 
zaczęli uprzyjemniać butlerzy 
(kamerdynerzy). Sezon zimowy 

2016/2017 będzie czwartym  
z kolei, w którym butlerzy będą 
działać także poza hotelami. 
Indywidualni klienci mogą ich 
wynająć dla swojej wygody 
(ważne, żeby rezerwację zrobić 
do godziny 13.30 dnia poprzed-
niego). Pojawiają się w umówio-
nych miejscach na snowmobi-
lach wyposażonych w barek,  
z którego serwują prosecco  
i przekąski. Latem almbutlerzy 
(kamerdynerzy na hali) są prze-
wodnikami, ułatwiającymi do-
cieranie do miejsc pięknych  
i ciekawych. Zimą, jako pisten-
butlerzy (kamerdynerzy stoko-
wi), towarzyszą narciarzom na 
trasach.

W zimowej ofercie butlerzy 
mają także poranną jazdę na 
nartach. Program pozwala roz-
począć dzień na śniegu, zanim 
jeszcze pojawią się inni narcia-
rze. Trzeba tylko wstać wcze-
śnie, żeby o 7.30 wyruszyć na 
szlak i dotrzeć do schroniska na 
śniadanie. A potem można śmi-
gać po pustych jeszcze stokach 
przez półtorej godziny. O narty 
i ekwipunek nie trzeba się mar-
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M iasto żyje balową 
atmosferą na długo 
przed sezonem. 
Jako pierwsze od-

czuwają to szkoły tańca, bo 
kto żyw podnosi w nich 
swoje taneczne umiejętności. 
Wprawdzie Thomas Schäfer-
-Elmayer, nauczyciel z legen-
darnej wiedeńskiej szkoły, 
zwraca uwagę, że we współ-
czesnym świecie tradycje 
odchodzą szybko w zapo-
mnienie, jednak dodaje, że 
uczęszczanie na zajęcia jest  
w wiedeńskich rodzinach 
tradycją podtrzymywaną od 
pokoleń, klientów mu więc 
nie brakuje.

Bale i antybale

Utarło się, że wiedeńskie 
bale otwierają tańcem debiu-
tantki i debiutanci, czyli 
młodzież, która dopiero 
wchodzi w towarzyski świat. 
Wejście na salę i uroczysty 
taniec przy licznej publiczno-
ści są emocjonującym przeży-
ciem. Najczęściej dzieje się to 
przy dźwiękach poloneza.  
W balową noc wszyscy tańczą 
kadryla, i to także odróżnia 
Wiedeń od innych miast. Poza 
tym na parkiecie króluje walc, 
a zawołanie wodzireja „alles 
Walzer” rozpoczyna taneczną 
zabawę na każdej sali.

Po szkołach tańca przycho-
dzi czas na zakłady krawiec-
kie. O ile bowiem w innych 
krajach na bal można iść  
w garniturze, o tyle w Wied-
niu to niedopuszczalne. Pa-

nowie muszą włożyć smo-
king, a jeszcze lepiej frak, 
który ma leżeć nieskazitelnie. 
Panie zaś poszukują eleganc-
kich, najchętniej niepowta-
rzalnych kreacji, których 
przygotowanie może zająć 
tygodnie i pochłonąć fortunę. 
Oszczędnym służą pomocą 
wypożyczalnie strojów.

Rzecz znamienna, że taniec 
był niegdyś rozrywką plebsu. 
Gdy spodobał się Habsbur-
gom, za panowania Józefa II, 
a więc pod koniec XVIII wie-
ku, zaczęto organizować bale 
dworskie. Początkowo kame-
ralne, w gronie cesarskiej ro-
dziny i najbliższych dworzan. 
W ślady rodziny cesarskiej 
poszła najpierw arystokracja, 
a niedługo potem zaczęły 
balować inne stany, zwłaszcza 
wiedeńskie mieszczaństwo. 
Gdy na arenę dziejów wkro-
czyli Straussowie, parkiety 
podbił walc, taniec tkwiący 
także korzeniami w ludowej 
tradycji. Wprawdzie walca 
zatańczono pierwszy raz na 
dworze już wcześniej, bo  
w 1815 roku, ale premiera za-
kończyła się fiaskiem. Damy 
ostentacyjnie opuściły salę 
balową, dając wyraz oburze-
niu niemoralnemu obejmo-
waniu się w tańcu. Dopiero 
walcowi w straussowskiej 
aranżacji nikt się nie potrafił 
oprzeć. Nobilitowany przez 
elity, stał się symbolem habs-
burskiej stolicy, a pod koniec 
XIX wieku tańczyła go już cała 
Europa.

Największe zaciekawienie 
budzi współcześnie Bal  
w Operze. Jest najważniej-
szym towarzyskim wydarze-
niem. Uświetnia go zawsze 
obecność gwiazdy popkultu-
ry, pokroju słynnej modelki 
Naomi Campbell. Uczestni-
czyć może w nim jednak 
każdy, jeśli tylko zdoła kupić 
bilet – w wypadku najbliższej 

edycji – za 290 euro. Za miej-
sca dla dwóch osób przy 
stole na szóstym piętrze za-
płacić trzeba dodatkowo 200 
euro, loże kosztują nawet 20,5 
tysiąca. Najbliższy Opernball 
odbędzie się 23 lutego 2017 
(www.wiener-staatsoper.at).

Za najbardziej ekskluzyw-
ny uchodzi z kolei Bal Filhar-
moników, organizowany  
w siedzibie Wiedeńskiego 
Towarzystwa Muzycznego 
(Musikverein), gdyż w Złotej 
Sali gra do tańca jedna z naj-
słynniejszych orkiestr świata. 
Bal Cukierników czy Bal 
Właścicieli Kawiarni odbywa-
ją się w salach Hofburga. Life 
Ball, zorganizowany pierwszy 
raz w 1993 roku, aby pomóc 
chorym z wirusem HIV, prze-
kształcił się w ciągu ćwierć-
wiecza w sztandarową impre-
zę europejskiego środowiska 
LGBT. Odbywa się w ratuszu. 
Podobnie jak Bal Uchodźców, 
jeden z nielicznych, na któ-
rych obowiązuje dress code 
casual. Jedynie podczas an-
tybalów – takie też są organi-
zowane – konstatację manife-
stuje się swobodnym strojem, 
co oczywiście nie przeszka-
dza w... tańczeniu walca.

Tańce to nie wszystko

Zimowy kalendarz wyda-
rzeń w stolicy Austrii jest 
nader bogaty. W adwencie 
nad miastem unosi się za-
pach grzanego wina i pącz-
ków z marmoladą (Krapfen). 
Migocą ciepło światełka po-
rozstawianych na placach 
straganów, gdyż jest to czas 
przedświątecznych zakupów. 

Koszyki zapełniają ciasta, 
pierniki, zabawki z drewna, 
upominki i ozdoby choinko-
we, najczęściej rzemieślniczej 
bądź artystycznej roboty.

Największe targowiska po-
wstają pod wiedeńskim ratu-
szem i przed barokowym pa-
łacem Schönbrunn. Ale swoje 
jarmarki mają nawet poszcze-
gólne dzielnice i kwartały. Sale 
koncertowe i nawy świątyń 
rozbrzmiewają w przedświą-
tecznym czasie muzyką. 
Słynne stały się noworoczne 
koncerty w katedrze św. 
Szczepana. Ze świątecznym 
repertuarem występują tam 
światowej sławy zespoły mu-
zyczne lub śpiewacze.

Weihnachts-, Advent- albo 
Christkindlmärkte, jak okre-
śla się bożonarodzeniowe 
jarmarki, będą się w tym roku 
odbywać od 12 listopada do 
24 grudnia (www.christkindl-
maerkte.at).

W styczniu natomiast stoli-
cę Austrii ogarnie jak zwykle 
gorączka zakupów, gdy za-
cznie się wyprzedaż zimo-
wych kolekcji. Wszystko sta-
nieje o 70–80 procent. Butiki 
najsłynniejszych marek, ta-
kich jak Escada, Armani, 
Gucci czy Hugo Boss, rozrzu-
cone są w ścisłym centrum 
miasta, przede wszystkim 
przy eleganckich alejach 
Graben i Kärntnerstraße.  
Z bardziej egalitarnej oferty, 
młodzieżowego ducha i desi-
gnu słyną sklepy przy Maria-
hilferstrasse, długiej handlo-
wej ulicy, ciągnącej się kilka 
kilometrów od Ringu do 
dworca kolejowego Wien-
-Süd. Tam królują Zara, 
Mango i H&M. 

Walc, grzaniec, jarmarki

>INFO
∑  Informacje turystyczne i kalendarz wiedeńskich wydarzeń 

(również po polsku) znajdziemy na portalu www.wien.info/pl.

Wiedeń

twić, bo już czekają w schroni-
sku, gdyż kamerdyner zadbał  
o transport (www.almbutler.at).

Karyntia ma szczególnie 
bogatą ofertę zarówno dla 
miłośników białego szaleń-
stwa, jak i dla osób, które mogą 

żyć bez nart lub deski. Jako 
jedne z pierwszych tutejsze 
hotele wyspecjalizowały się na 
przykład w programach ro-
dzinnych, proponując gościom 
opiekę nad dziećmi w różnym 
wieku. 

Tyrol

N arciarskim fenome-
nem jest stolica landu. 
Po południowej stro-
nie Innsbrucku wzno-

si się Patscherkofel (2246 m 
n.p.m.). Na tym odległym od 
centrum o 7 kilometrów kopcu 
rozgrywano konkurencje al-
pejskie podczas igrzysk olim-
pijskich, których gospoda-
rzem Innsbruck był dwukrot-
nie. Po północnej stronie 
wznosi się skalisty mur Nord-
kette ze stacjami Seegrube 
(1905 m n.p.m.) i Hafelekar 
(2256 m n.p.m.), do której ko-
lejkami dociera się w 20 minut.

∑ Pięć lodowców

W mozaice tyrolskich ośrod-
ków są nowocześnie wyposa-
żone wioski Serfaus-Fiss-La-

dis, które stały się ikoną wypo-
czynku rodzin z dziećmi, i jest 
ciche Kühtai, najwyżej położo-
na w Austrii wioska, wyrosła 
wokół drewnianego pałacyku 
myśliwskiego Habsburgów. 
Otoczone efektownymi skała-
mi Axamer Lizum kontrastuje 
klimatem z położonym na 
słonecznym płaskowyżu  
Seefeld.

Wyróżnia się Kitzbühel. Sieć 
tras oplotła tu rozwijające się 
od średniowiecza miasteczko. 
Każdego roku w styczniu od-
bywają się w Kitzbühel zawody 
narciarskie Hahnennkam 
Rennen z biegiem zjazdowym 
na uznawanej za najtrudniej-
szą na świecie trasie Streif. 

Chlubą Tyrolu jest pięć za-
gospodarowanych lodowców 
(od 45 minut do 2,5 godz. jazdy 
samochodem z Innsbrucku; 
www.tirolergletscher.com). 

Położone niżej od francuskich 
czy szwajcarskich są mniej 
narażone na kaprysy pogody. 
Słyną ze świetnego przygoto-
wania tras, wspaniałych wido-
ków i nowoczesnej infrastruk-
tury. Hintertux (3250 m n.p.m.) 
jest rzeczywiście całoroczny, 
skromne zagospodarowanie 
kaunertalskiego lodowca nie 
kłóci się z dzikim otoczeniem, 
a stubajski ma cudowną karu-
zelę przecinającą lodowcowe 
jęzory. Nad pitztalskim wznosi 
się Hintere Brunnenkogel 
(3440 m n.p.m.), najwyższy  
w Austrii szczyt, na który 
można się dostać kolejką 
gondolową w zaledwie 6 mi-
nut. Sölden z trasami na połą-
czonych tunelem lodowcach 
Tiefenbach i Rettenbach stało 
się słynne za sprawą Bonda. 
Kręcono tu sceny mrożącego 
krew w żyłach filmu „Spectre”.

Tańczące ratraki

W Tyrolu zimowy sezon roz-
poczyna się i kończy imprezami 
bijącymi rekordy popularności. 
Z najgłośniejszych koncertów 
słynie Ischgl. Stacja jest dziś 
synonimem hucznej zabawy.  
A teren narciarski oferuje 238 

km tras. Sezon zimowy w Söl-
den kończy inspirowane prze-
marszem Kartagińczyków 
przez Alpy pełne rozmachu 
widowisko „Hannibal”. Wirują 
w nim na śniegu ratraki, karko-
łomnymi ewolucjami popisują 
się motocykliści i instruktorzy 
narciarscy. W światłach reflek-

torów cienie tancerzy kładą się 
na otaczających amfiteatr sto-
kach, a muzyka niesie się 
echem po lodowcowych jęzo-
rach. Polacy zaś mogą odczuć 
satysfakcję – być może w Al-
pach nie byli wcześniej niż 
Hannibal, ale Sölden odkryli 
jeszcze przed Bondem. 

 Białe szaleństwo na najwyższym poziomie

Kraj Salzburski

Z a czasów Wolfganga 
Amadeusza Mozarta 
nikomu przez myśl na-
wet nie przeszło, że 

można się zsuwać na deskach 
po śniegu, odnajdując w tym 
przyjemność. A jednak imię 
genialnego kompozytora nada-
no największej w Austrii arenie 
białego szaleństwa, jaka po-
wstała z połączenia pięciu nar-
ciarskich subregionów. Ski 
amadé oferuje 760 km tras, do-
stępnych z jednym karnetem.

∑  Kąpiel z pejzażem

Wprawdzie podczas prze-
ciętnego, trwającego tydzień 
urlopu wszystkich nie damy 
rady przejechać, ale z pewno-
ścią zdążymy odwiedzić kilka 

spośród 25 miejscowości, stano-
wiących bramy do systemu, bo 
wszystkie leżą niedaleko siebie. 
Pozwoli to cieszyć się nowymi 
trasami i odmiennymi pejzaża-
mi – otoczenia doliny Gastein, 
skupionego nad jeziorem Zell 
am See, skalistą koronę masywu 
Hochkönig czy łagodnych, zale-
sionych grzbietów gór, na sto-
kach których rozsiadły się stacje 
tworzące Salzburger Sportwelt.

Odwiedzając dolinę Gastein, 
możemy w ramach après-ski  
zażyć kąpieli w słynnych wo-
dach termalnych. Jeśli wybie-

rzemy przy tym pamiętający 
czasy Franciszka Józefa nobli-
wy kurort Bad Gastein – pod 
gołym niebem, w basenach  
z bijącymi obficie źródłami. 
Korzystną dla zdrowia alterna-
tywę stanowią inhalacje przesy-
conym radonem powietrzem  
w Gasteiner Heilstollen w pobli-
skim Böckstein. Niegdyś wydo-
bywano tutaj rudy metali, drą-
żąc sztolnie w trzewiach góry 
Radhausberg. Współcześnie 
zamieniono je w sanatorium.

Trasy w ośrodkach Hoch-
könig i Großarltal przeznaczo-
ne są przede wszystkim dla 
narciarstwa rodzinnego, a sta-
nowiąca styryjski akcent syste-
mu narciarska huśtawka 
Schladming-Dachstein usatys-

fakcjonuje także narciarzy  
o sportowych ambicjach.

∑  Lodowiec freeriderów 

Ośrodki Kraju Salzburskiego 
Polacy odkryli bodaj jako 
pierwsze w Alpach, a Kaprun, 
nad którym góruje trzytysięcz-
nik Kitzsteinhorn, stało się  
w ostatniej dekadzie XX wieku 
tak popularne wśród Polaków, 
że nazywano je nawet nowym 
Zakopanem. Po kilku latach – ku 
zdziwieniu gospodarzy – nar-
ciarze z Polski przenieśli się 
dalej. Jednak moda na odwie-
dzanie tego rejonu powraca  
z każdym dorastającym pokole-
niem narciarzy i deskarzy, bo 
gospodarze dbają o nowości.  
W ostatnich latach rozwijają na 
przykład sieć nieratrakowa-
nych, choć oznakowanych tras. 
Dla miłośników freeride’u frajda 
niebywała.

Wszystkich zachwyci widok z 
przytulonej do szczytowej turni 

Kitzsteinhornu restauracji Bella 
Vista, usytuowanej na wysoko-
ści 3029 m n.p.m. Tunel długości 
360 m prowadzi stamtąd na ta-
ras Glocknerkanzel, z którego 
fantastycznie prezentuje się 
całe pasmo Hohe Tauern, naj-
wyższych gór w Austrii, z królu-
jącym wśród nich Großglockne-
rem (3798 m n.p.m.). Po nartach 
natomiast można skierować 
kroki do Tauern Spa w Kaprun-
nowoczesnego aquaparku.

Perełką wśród salzburskich 
stacji narciarskich jest Ober-
tauern. Z promieniście wycho-
dzącymi z miasteczka wyciąga-
mi i trasami tak rozłożonymi, że 
tworzą karuzelę. Można nie 
zdejmując nart objechać całość 
dookoła, wybierając za każdym 
razem między łatwiejszymi  
i trudniejszymi wariantami 
zjazdów. Albo przeciwnie do 
ruchu wskazówek zegara  
– grüne Tauernrunde, czyli 
pętlą zieloną, albo zgodnie  
z nim – rote Tauernrunde, czyli 
pętlą czerwoną. 

Narty na karuzeli w czerwonej lub zielonej pętli

>INFO
∑  Pełną informację o stacjach narciarskich Tyrolu i kalendarz 

zimowych imprez znajdziemy na stronach w języku polskim  
www.tyrol.pl.

>INFO
∑  Pełną informację o zimowej ofercie Karyntii znajdziemy  

na przygotowanej w języku polskim stronie www.karyntia.pl.

W Nassfeld, jednym z popularnych ośrodków narciarskich Karyntii, 
znajduje się zegar zliczający godziny nasłonecznienia. Z jego 
pomiarów wynika, że w tym południowym landzie słońce świeci 
przynajmniej o 100 godzin dłużej niż w innych częściach Austrii.

Tyrol szczyci się 4000 kilometrów doskonale przygotowanych tras zjazdowych o wszystkich 
stopniach trudności w ponad 100 stacjach narciarskich. Niemal każda z nich ma także idealnie 
przygotowany snowpark dla fanów jazdy w stylu free.

Magiczny, piękny o każdej porze roku Salzburg, wody termalne 
o wyjątkowym składzie mineralnym w dolinie Gastein  
oraz 22 zróżnicowane pod względem charakteru ośrodki 
narciarskie stanowią zimowe atuty rodzinnych stron Mozarta. 

Symbolem zimy, a zarazem 
niepowtarzalnym rysem 
wiedeńskiego stylu życia  
są bale. Od sylwestra po kres 
karnawału odbywa się ich  
w stolicy Austrii ponad 
czterysta.
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>INFO
∑  Pełną ofertę zimową Kraju Salzburskiego (w języku polskim) 

znajdziemy na portalu www.salzburgerland.com, a opisy i mapy 
terenów narciarskich w „Salzburskim atlasie narciarskim”,  
rozsyłanym przez portal bezpłatnie.
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< Tutaj powstała „Cicha noc”

Nieopodal Salzburga leży Oberndorf. 
W wigilię Bożego Narodzenia 1818 
roku w tamtejszej farze zaśpiewano 
pierwszy raz kolędę „Cicha noc” 
(„Stille Nacht”). Do wiersza ułożonego 
przez księdza Josepha Mohra muzykę 
skomponował Franz Xawery Gruber. Ponoć 
tego samego dnia, w którym poprosił go  
o to autor słów. A że w kościele w 
Oberndorfie organy dopiero powstawały, 
Gruber zaaranżował melodię na dwa głosy  
i gitarę. Budowniczy organów, Tyrolczyk 
Karl Mauracher, był pieśnią tak zafascyno-
wany, że zaniósł ją do rodzinnego Fügen  
w Zillertal. W owym czasie tamtejsze 
rodziny kupieckie podczas podróży 
handlowych dawały także koncerty. Dzięki 
nim w 1832 roku o kolędzie napisano na 
łamach prasy w Lipsku, a wkrótce potem 
wydrukowano jej nuty i słowa.Kolędę 
przetłumaczoną na ponad 300 języków  
i dialektów wpisano w 2011 roku na listę 
niematerialnego dziedzictwa kultury 
UNESCO. Utarło się także, że w każdą 
rocznicę prawykonania „Cicha noc” 
śpiewana jest uroczyście w kaplicy  
w Oberndorfie.

 Tyrolskie après-ski...

 ...tworzy szczególnie bogaty wachlarz. Standardowo można się 
oddawać w Innsbrucku zakupom albo zanurzyć w dyskotekowej 
atmosferze.

∑  Można też zupełnie inaczej spędzić czas po nartach.  
W położonej u stóp Patscherkofela (1400 m n.p.m.) miejscowo-
ści Igls – aktywnie, wsiadając do bobsleja, by lodowym torem 
popędzić z prędkością niemal 100 km na godzinę. Do restauracji 
na szczycie Bergisel można wpaść na śniadanie lub kawę i by 
podziwiać miasto z perspektywy słynnej skoczni,  
na której triumfował niejednokrotnie Adam Małysz.

∑  W Innsbrucku działa nieprzerwanie od końca XVI wieku  
ludwisarnia rodziny Grassmayr. Wszystkie dzwony, które 
słyszymy w mieście w niedzielę, są jej dziełem. W pobliskim 
Wattens skrzy się też magiczny Świat Kryształów Svarowskiego, 
a w położonym przy granicy z Bawarią Kufsteinie można 
podpatrywać przy pracy mistrzów szklarskich z manufaktury 
Riedel Glass. Zobaczymy tam, jak powstają najdroższe  
na świecie kieliszki do wina.

 Termalna niespodzianka

∑  Z ciekawostką natury przyrodniczej i romantycznej zarazem 
mamy szansę zetknąć się w kurorcie Bad Villach,  
gdy topnieją śniegi. Zasilane dodatkowo wodą, uaktywniają się 
tam źródła termalne w zlewni strumienia Maibachl. W efekcie  
wodą o temperaturze 30 st. C wypełniają się zagłębienia terenu 
wokół nich i można zażywać ciepłej kąpieli. Za darmo, w dzień,  
a nawet w nocy, w romantycznej atmosferze, którą korzystają-
cy ze źródeł podkreślają, zapalając przynoszone ze sobą  
świece. 

∑  Niestety,  z przyrodą trudno uzgodnić terminy i na dobrą sprawę  
nie wiadomo, kiedy takie zjawisko nastąpi. Wiadomo jedynie, że  
po tygodniu lub dwóch podziemne wody obniżą poziom i niecki  
obeschną. Trzeba więc korzystać, jeśli tylko nadarzy się okazja.


