OKIEM OBIEKTYWU

rzeźby lodowe

tekst paweł michalczyk

Odbywające
się na całym
świecie festiwale
rzeźb lodowych
pokazują
piękniejsze
oblicze zimy.

1/6

NA DOBRY POCZĄTEK

tekst paweł michalczyk

wydarzenia
chiński nowy rok

Kalendarz
chiński składa
się z 60-letnich
cykli będących
kombinacją
12 zwierząt i pięciu
żywiołów.

Żegnamy węża, witamy konia

warMiński JarMark
ŚwiĄTeczny
12–15 grudnia, olsztyn
Kolorowe dekoracje i ozdoby choinkowe, regionalne przysmaki, prezenty i kolędy. Jednym słowem:
magiczna atmosfera świąt. w połowie grudnia
olsztyńską starówkę wypełnią kramy z rękodziełem, kulinariami, zabawkami i biżuterią. nie zabraknie koncertów, wystaw, pokazów sztuki ulicy
oraz przedstawień teatralnych. a wszystko to
w duchu jarmarków, z których słynie cała europa.

2/5

↓

przewiń tekst

G

dy większa geograficznie część świata odpoczywa już po zabawach
sylwestrowych, w Chinach dopiero rozpoczynają się przygotowania do
powitania Nowego Roku.
W dosłownym tłumaczeniu oznacza on Święto
Wiosny i jest najważniejszym wydarzeniem
w Państwie Środka. Jako
święto ruchome wypada
między końcem stycznia
a połową lutego (tym razem 31 stycznia). Obchody
ostatniego dnia roku przypominają bardziej nasze
wigilijne spotkanie niż

tekst piotr trybalski

TEMAT NUMERU

Nazwa Devils Marbles
– gigantycznych, kulistych
głazów nieopodal Alice
Springs – nie jest przypadkowa. W ich ułożeniu mogły
brać udział siły nieczyste.
A może maczał w tym palce Syzyf?

Do góry
nogami

DOBRY KIERUNEK

Wallis

tekst paweł wroński

Zima
na stokach

czterotysięczników
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MIEJSCE Z HISTORIĄ

tekst marek zakrzewski

Duma
narodu

Mówimy: Wawel, myślimy: zamek, tymczasem nie byłoby
wzgórza wawelskiego bez katedry. Obie budowle zrosły się
w jeden organizm łączący pierwiastek świecki
z duchowym. Z przewagą tego drugiego.
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DOBRE RADY

tekst igor lagenda

Narciarz
zawsze

ubezpieczony
Wypadek na alpejskim stoku
może mieć poważne konsekwencje.
Jeśli nie byłeś ubezpieczony
– kłopot gotowy. Płacisz z własnej
kieszeni za leczenie i transport
do szpitala, a potem do kraju.
Koszt? Nawet kilkadziesiąt
tysięcy euro. Na ubezpieczeniu
lepiej nie oszczędzać.
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