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Przygoda
pasja
wiedza

profesjonalizm

Marian Wantulok, rocznik 1965, urodzony w Wiœle.
Przewodnik górski od 1997 roku.

Z wykszta³cenia kucharz, jednak jego kariera zawodowa to 25 lat s³u¿by
ratowniczejw Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej.

Organizator i uczestnik wypraw w Karpaty Wschodnie
(Gorgany, Czarnochora, Krym), oraz samochodowej wyprawy na Syberiê.

„Z górami, sportem i turystyk¹ zwi¹zany jestem od dzieciñstwa.
Aktywny sposóbspêdzania czasu i potrzeba kontaktu z natur¹ i ludŸmi,

które to zaszczepiono miw dzieciñstwie - kultywujê do dziœ.
Góry s¹ moj¹ fascynacj¹, a swoj¹ ma³¹ ojczyznê- Œl¹sk Cieszyñski,

znam bardzo dobrze i wci¹¿ swoj¹ wiedzê o niej  pog³êbiam.
Ka¿d¹ woln¹ chwilê spêdzam na górskich szlakach.

Podczas licznych wêdróweknie tylko poznajê nowe tereny,
ale nawi¹zujê kontakt z ludŸmi, którzy je zamieszkuj¹.

Jako kucharz z wykszta³cenia dobrze gotujê i wci¹¿ zg³êbiam
tajemnice kuchni regionalnej. Oczywiœcie chêtnie dzielê siê swoj¹ wiedz¹,

a sam bêd¹c wielkim smakoszem z pewnoœci¹ wska¿ê miejsca
godne Waszych podniebieñ.

Praca w stra¿y po¿arnej to wpojone zasady bezpieczeñstwa i znajomoœæ
procedur udzielaniapierwszej pomocy.

Z pewnoœci¹ zwiêksza to komfort i poczucie bezpieczeñstwa
podczas górskich eskapad.

Serdecznie pozdrawiam i zapraszam do korzystania z us³ug mojej firmy”.

solidn¹, profesjonaln¹ i uczciw¹ wspó³pracê, jak równie¿ wysok¹
jakoœæ wykonywanych us³ug.

bazê noclegow¹, dostosowan¹ do Pañstwa wymagañ i oczekiwañ,
w tym oœrodki przystosowane dla osób niepe³nosprawnych.

transport w³asnym busem, jak równie¿ mo¿liwoœæ wynajêcia
na miejscu autobusów turystycznych.

Oferujemy

Rekomendujemy

Zapewniamy
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PLANOWANIE, PILOTA¯, OBS£UGA

POBYTÓW TURYSTYCZNO - WYPOCZYNKOWYCH
SZKOLEÑ I KONFERENCJI

SPOTKAÑ INTEGRACYJNYCH
WYCIECZEK I OBOZÓW DLA DZIECI I M£ODZIE¯Y

POBYTÓW GRUP SPORTOWYCH
POBYTÓW OSÓB NIEPE£NOSPRAWNYCH

Us³ugi mojej firmy realizujemy g³ównie w oparciu o bazê noclegowo - turystyczn¹
Ustronia i Wis³y, urokliwych miejscowoœci Beskidu Œl¹skiego.
W trakcie pobytu, na Pañstwa ¿yczenie organizujemy m.in.:

kuligi letnie i zimowe, po³¹czone z ogniskiem
(pieczenie prosiaka, pstr¹gów, kie³basek)

wystêpy zespo³ów regionalnych
piesze wycieczki górskie z przewodnikiem beskidzkim
objazdowe wycieczki autokarowe z przewodnikiem
wycieczki docelowe do miejsc i obiektów Beskidu Œl¹skiego,

Czech i S³owacji
zabawy taneczne, dyskoteki, karaoke
quady, samochody terenowe, paralotnie, paintball,jazda konna
rezerwacje obiektów sportowych (hale sportowe, korty, p³ywalnie, boiska)
odnowa biologiczna (groty solne, masa¿e, spa)
pokazy slajdów i zajmuj¹ce opowieœci z wypraw w Himalaje,

Gorgany, Czarnohorê, Krym oraz z samochodowej wyprawy na Syberiê.
inne atrakcyjne formy spêdzania wolnego czasu,

dostosowane do Pañstwa ¿yczeñ.

SPECJALNA OFERTA DLA SZKÓ£ I OBOZÓW DZIECIÊCO - M³ODZIE¯OWYCH

Œcie¿ki przyrodniczo - dydaktyczne na Barani¹ Górê, Czantoriê, Skalice.
Zwiedzanie i pobyt w Centrum Edukacji Ekologicznej w Istebnej (w programie,

oprócz prelekcji, pokazy filmów o tematyce przyrodniczej i ekologicznej).
Leœny Park Niespodzianek i Baza Sokolników jako forma uwra¿liwiania m³odych

ludzi na otaczaj¹cy nas œwiat zwierz¹t.
Muzeum Kawuloków, Chlebowa Chata, Galeria i Muzeum Koronki Koniakowskiej

- skarbnica wiedzy o zwyczajach i historii regionu.
Prezentacja i aktywny udzia³ w procesie produkcji oryginalnych oscypków.
Wizyta w bazie Stra¿y Po¿arnej, poznanie pracy s³u¿b ratowniczych z bliska.
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Oferta
NAJPOPULARNIEJSZYCH WYCIECZEK Z PRZEWODNIKIEM

1. MA£A PÊTLA BESKIDZKA /wycieczka autokarowa/

WIS£A - ISTEBNA - KONIAKÓW - JAWORZYNKA - WIS£A CZARNE - WIS£A MALINKA - WIS£A

CZAS TRWANIA WYCIECZKI - ok. 6 - 7 godzin

Zabytkowy koœció³ w Istebnej, Chata Kawuloków, Muzeum Koronek Koniakowskich,
Centrum Edukacji Ekologicznej, mo¿liwoœæ przejœcia do Czech /zakupy/ Istebna Jasnowice;
przejazd do Doliny Czarnego - zapora wodna /po³¹czenie potoków Czarna i Bia³a Wise³ka
- pocz¹tek rzeki Wis³y; zwiedzanie skoczni narciarskiej im. Adama Ma³ysza w Wiœle Malince
z mo¿liwoœci¹ wjazdu kolejk¹ linow¹ i zwiedzaniem wie¿y najazdowej skoczni.

3. -CZANTORIA /995 m/ wyjazd kolejk¹ linow¹

4 - 5 godzin
6 - 7 godzin
5 - 5,5 godziny
6 - 7 godzin
7 - 8 godzin

Przejazd autokarem do Ustrania Polany (w przypadku zakwaterowania grupy w Ustroniu
Jaszowcu podejœcie pod stacjê kolejki), wjazd kolejk¹ linow¹ na Czantoriê, Letni Tor Saneczkowy,
Sokolarnia, wejœcie na szczyt, mo¿liwoœæ przejœcia do czeskiego schroniska, powrót.
Oprócz powy¿szej opcji, ze szczytu Czantorii mo¿na zrealizowaæ jeszcze piêæ wersji górskiej

wêdrówki:

widokowym szlakiem przez Ma³¹ Czantoriê i Jelenicê - zejœcie do Ustronia;
widokowym szlakiem przez Ma³¹ Czantoriê, Rezerwaty Tu³, Zadni Gaj i Jasieniow¹
- zejœcie do Goleszowa;
szlakiem granicznym przez Beskidek, Soszów - zejœcie do Wis³y Jawornika
szlakiem granicznym przez Beskidek, Soszów, Sto¿ek - zejœcie do Wis³y £abajowa
(ze Sto¿ka mo¿na zjechaæ kolejk¹ linow¹);
szlakiem granicznym przez Beskidek, Soszów, Sto¿ek na Prze³êcz Kubalonka

a.
b.

c.
d.

e.

CZAS TRWANIA WYCIECZKI:

a.
b.
c.
d.
e.

BESKID ŒL¥SKI I S£OWACJA

2. DU¯A PÊTLA BESKIDZKA /wycieczka autokarowa/

WIS£A - ISTEBNA - KONIAKÓW - MILÓWKA - WÊGIERSKA GÓRKA FORTY - ¯YWIEC
- POR¥BKA ¯AR - SZCZYRK - WIS£A

CZAS TRWANIA WYCIECZKI - ok. 8 godzin
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4. ;BARANIA GÓRA �RÓD£A RZEKI WIS£Y/1220 m/
/wycieczka autokarowo - piesza/

Trasa wêdrówki raczej trudna, podczas i po opadach deszczu czêœciowo zab³ocona;
uczestnicy przygotowani do górskich wêdrówek fizycznie i sprzêtowo
(szczególnie wa¿ne dobre obuwie).

Przejazd autokarem do Wis³y Czarnego.
Przejœcie malowniczym szlakiem, pocz¹tkowo wzd³ó¿ potoku Bia³a Wise³ka w kierunku szczytu
Baraniej Góry.
Do przewodnika nale¿y decyzja (Rezerwat Przyrody) o ewentualnym zejœciu ze szlaku
i poprowadzeniu grupy do „Wykapów” Bia³ej Wise³ki - jednego ze Ÿródlisk rzeki Wis³y.
Zejœcie ze szczytu Baraniej Góry na Przys³up (schronisko), powrót do autokaru:

Dolin¹ Czarnej Wise³ki;
przez Stecówkê na Prze³êcz Kubalonka

ok. 7 - 8,5 godziny

a.
b.

CZAS TRWANIA WYCIECZKI:

5. ,SZYNDZIELNIA KLIMCZOK/1026 m/ /1117 m/
/wycieczka autokarowo - piesza/

Przejazd autokarem do Bielska - Bia³ej pod Dêbowiec.
Wyjazd Kolejk¹ Gondolow¹ na Szyndzielniê (schronisko), przejœcie na Klimczok.
Zejœcie do Sanktuarium Na Górce i do Szczyrku.

CZAS TRWANIA WYCIECZKI - ok. 6 - 7 godzin

6. SKRZYCZNE /1257 m/ - najwy¿szy szczyt Beskidu Œl¹skiego
/wycieczka autokarowo - piesza/

4  godziny
5 - 6 godzin
6 - 7 godziny
7 - 8 godzin

Polecam cztery wersje:

przejazd autokarem do Szczyrku, wjazd kolejk¹ linow¹ na szczyt Skrzycznego (schronisko),
zjazd kolejk¹ do Szczyrku;
przejazd autokarem do Szczyrku, wjazd kolejk¹ linow¹ na Skrzyczne, zejœcie do Szczyrku
szlakiem przez Gronik;
Przejazd autokarem do Szczyrku, wjazd kolejk¹ linow¹ na Skrzyczne, przejœcie widokowym
szlakiem przez Ma³e Skrzyczne, Malinowsk¹ Ska³ê, Malinów na Prze³êcz Salmopolsk¹;
Przejazd autokarem do Szczyrku, wjazd kolejk¹ linow¹ na Skrzyczne, przejœcie widokowym
szlakiem przez Ma³e Skrzyczne, Malinowsk¹ Ska³ê na Magurkê Wiœlan¹, zejœcie
przez Wyœni i Cieñków w okolice Domu Turysty PTTK Wis³a Nowa Osada.

a.

b.

c.

d.

CZAS TRWANIA WYCIECZKI:

a.
b.
c.
d.
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7. RÓWNICA /884 m/
/wycieczka autokarowo - piesza lub tylko piesza/

Wejœcie szlakiem na Równicê z Ustronia Jaszowca (na szczyt Równicy mo¿na wjechaæ autokarem).
Na miejscu wiele atrakcji, m.in.

4  godziny
7  godzin ³¹cznie ze zwiedzaniem Leœnego Parku Niespodzianek (ok. 2 godziny)
8  godzin

: tor saneczkowy typu roller coaster, wahad³o, kino 4D, planetarium.
Mo¿na zjeœæ specja³y kuchni regionalnej w Karczmie Zbójnickiej.
Zejœcie tym samym szlakiem do Ustronia Jaszowca.

Polecam równie¿ trzy inne wersje:

zejœcie z Równicy szlakiem przez Beskidek, Or³ow¹ do Ustronia Jaszowca;
zejœcie z Równicy do Ustronia Zawodzia po³¹czone ze zwiedzaniem Leœnego Parku
Niespodzianek ;
Zejœcie z Równicy szlakiem przez Beskidek, Or³ow¹, Trzy Kopce Wiœlañskie do Wis³y.

a.
b.

c.

CZAS TRWANIA WYCIECZKI:

a.
b.
c.

8. ,B£ATNIA KLIMCZOK/917 m/ /1117 m/
/wycieczka autokarowo - piesza/

Przejazd autokarem do Górek Wielkich Szpotawice.
Przejœcie na B³atni¹ (schronisko), szlakiem biegn¹cym czêœciowo przez Puszczê Karpack¹.
Wejœcie na Sto³ów i Klimczok.
Zejœcie przez Prze³êcz Karkoszczanka do Brennej Bukowej.

CZAS TRWANIA WYCIECZKI - ok. 7 godzin

9. CIEÑKÓW DOLINA BIA£EJ WISE£KI/720 m/,
/wycieczka autokarowo - piesza/

Przejazd autokarem pod Dom Turysty PTTK Wis³a Nowa Osada..
Przejœcie widokowym szlakiem przez Cieñków, zejœcie do Doliny Bia³ej Wise³ki.
Powrót do punktu wyjœcia z przejœciem obok Zapory Wodnej.
Istnieje mo¿liwoœæ rozpoczêcia wêdrówki od zwiedzania skoczni narciarskiej im. Adama Ma³ysza
z wjazdem (w jedn¹ stronê) kolejk¹ linow¹ na wie¿ê najazdow¹ skoczni.

CZAS TRWANIA WYCIECZKI - ok. 6 godzin
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10. WIS£A I OKOLICZNE GÓRY
/wycieczka piesza/

Przejazd autokarem w przypadku zakwaterowania poza Wis³¹.
Spacer po Wiœle po³¹czony z gawêd¹ o czasach przesz³ych i teraŸniejszych Wis³y.
Spotkanie z Adamem Ma³yszem (...naturalnej wielkoœci, zrobionym z prawdziwej czekolady...:) ).
Zdobywanie okolicznych gór:
Groñ, Gronik, Trzy Kopce Wiœlañskie, Kamienny, Wyrch Goœciejów.

CZAS TRWANIA WYCIECZKI -  od 2 do 6 godzin

11. CIESZYN
/wycieczka autokarowo - piesza/

Przejazd autokarem do Cieszyna.
Zwiedzanie miasta: malowniczy rynek, Studnia Trzech Braci (legenda o za³o¿eniu miasta),
Cieszyñska Wenecja, Wzgórze Zamkowe z wejœciem na Basztê i do Rotundy (najstarsza
œwi¹tynia na Œl¹sku).
Mo¿liwoœæ przejœcia do czeskiej czêœci miasta.

CZAS TRWANIA WYCIECZKI -  ok. 5 godzin

12. -MA£A FATRA S£OWACJA
/wycieczka autokarowo - piesza/

Przejazd autokarem do - rodzinnej miejscowoœci s³ynnego Janosika.
Przejœcie jednym z widokowych szlaków (wykute w skale przejœcia, mostki).
Zejœcie do wioski . Zwiedzanie malowniczej .
Chwila zadumy na symbolicznym cmentarzysku ludzi tragicznie zmar³ych w tej partii gór.

Mo¿liwoœæ wjazdu kolejk¹ gondolow¹ na /1524 m/.
Przy dobrej pogodzie wejœcie na najwy¿szy szczyt Ma³ej Fatry - /1709 m/.

Terchowej

Stefanowa Doliny Vratna

Snilovske Sedlo
Velky Kryvañ

CZAS TRWANIA WYCIECZKI - ok. 8 - 9 godzin
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KULIGI
KULIG ZIMOWY

W przepiêknych Dolinach Czarnej i Bia³ej Wise³ki,
Stecówki oraz Grzbietem Cieñkowa.

Organizator zapewnia:

transport uczestników;
fachow¹ opiekê pilota - przewodnika górskiego
kulig saniami (w przypadku braku œniegu wozami konnymi)
ognisko w Kolibie - pieczenie kie³basek + dodatki (chleb, musztarda, keczup)
herbata, herbata z rumem
wieczorow¹ por¹ przejazd z pochodniami

Na specjalne ¿yczenie:

pieczone prosiaki;
kita (pieczona szynka) w kapuœcie;
¿urek œl¹ski;
grzane wino;;
wystêp kapeli góralskiej;
spacer do Kaskad Rod³a (w przypadku kuligu w Dolinie Bia³ej Wise³ki);
inne atrakcje zgodnie z ¿yczeniami
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KULIGI
ZIELONY KULIG

W przepiêknej Dolinie Bia³ej Wise³ki
oraz Grzbietem Cieñkowa.

Organizator zapewnia:

transport uczestników;
fachow¹ opiekê pilota - przewodnika górskiego
przejazd wozami konnymi
ognisko w Kolibie - pieczenie kie³basek + dodatki (chleb, musztarda, keczup)
herbata, herbata z rumem
wieczorow¹ por¹ przejazd z pochodniami

Na specjalne ¿yczenie:

pieczone prosiaki;
kita (pieczona szynka) w kapuœcie;
¿urek œl¹ski;
grzane wino;;
wystêp kapeli góralskiej;
spacer do Kaskad Rod³a (w przypadku kuligu w Dolinie Bia³ej Wise³ki);
inne atrakcje zgodnie z ¿yczeniami
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Slowacja
GÓRSKIE WÊDRÓWKI

I

2. -MA£A FATRA S£OWACJA
/wycieczka autokarowo - piesza/

Przejazd autokarem lub busem do - rodzinnej miejscowoœci s³ynnego Janosika.
Przejœcie jednym z widokowych szlaków (wykute w skale przejœcia, mostki).
Zejœcie do wioski . Zwiedzanie malowniczej ..

Mo¿liwoœæ wjazdu kolejk¹ gondolow¹ na /1024 m/.
Ta bardzo nowoczesna, oœmioosobowa kolejka przemieszcza siê na trasie
o d³ugoœci 1860 metrów i pokonuje w pionie ponad 750 metrów.
Przy dobrej pogodzie wejœcie na najwy¿szy szczyt Ma³ej Fatry - /1709 m/.
Ze szczytu przepiêkny widok na Tatry, NiŸne Tatry, Ma³¹ i Wielk¹ Fatrê, Babi¹ Górê i Pilsko.
Latem kolejka gondolowa jest doskona³ym punktem startowym do d³u¿szych górskich wypraw.

Terchowej

Stefanowa Doliny Vratna

Snilovske Sedlo

Velky Kryvañ

CZAS TRWANIA WYCIECZKI - ok. 8 - 9 godzin

1. TATRY ZACHODNIE - ROHACZE
/wycieczka autokarowo - piesza/

Czterogodzinne przejœcie przez przepiêkne pasmo gór s³owackich - Rochaczy
oraz pobyt na basenach termalnych.

CZAS TRWANIA WYCIECZKI - przejœcie przez góry ok. 3 - 4 godzin
pobyt na basenie do 3,5 godziny
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Slowacja
BASENY TERMALNE

I

MEANDER PARK - BASENY TERMALNE ORAVICA
/transport mini bus Renault Traffic do 8 osób/.

Z g³êbokoœci 1611 metrów wyp³ywa woda geotermalna o temperaturze 58 stopni C,
wykorzystywana do nape³niania basenów.
Jest ona wysoko zmineralizowana, sodowo - wapienno - magnezowo - siarkowa
z du¿¹ zawartoœci¹ ¿elaza. Ma ona bardzo dobre w³aœciwoœci lecznicze. Ciep³a woda
w balneoterapii zewnêtrznej dzia³a relaksacyjniemiêœnie i pomaga w zakresie leczenia bólu.
Ogólnie w³aœciwoœci biologiczne wody geotermalnej mo¿na wykorzystywaæ w leczeniu:

chorób uk³adu nerwowego (neuropatie, neurologiczne zespo³y bólowe),
chorób reumatycznych (zapalenia stawów, zapalenia wielomiêœniowe),
chorób nerek i uk³adu moczowego

Na terenie znajduj¹ siê restauracje, bistro, kawiarnia, kawiarnia letnia z ogródkiem,
du¿y basen sportowo - relaksacyjny, du¿y i ma³y basen wypoczynkowo - relaksacyjny, basen
do k¹pieli ch³odz¹cej, sauna oraz pomieszczenie do masa¿u.

Meander Park

Baseny zawieraj¹ wiele atrakcji : sztuczne fale, jacuzzi, gejzer, strumienie masuj¹ce, grzybek
wodny, zje¿d¿alnie dla dzieci, ³awki z masa¿em, le¿aki wodne a dla mi³oœników mocnych
wra¿eñ wodn zje¿d¿alnia o d³ugoœci 100 metrów.

System wejœæ do basenów umo¿liwia k¹piel przy ka¿dej pogodzie, temperaturze i porze roku.
Baseny s¹ zatem czynne 12 miesiêcy w roku.
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Slowacja
NARTY

I

MEANDER SKIPARK ORAVICA
/transport mini bus Renault Traffic do 8 osób/

Narciarze i snowbordziœci maj¹ do dyspozycji komfortowy, czteroosobowy wyci¹g
krzese³kowy z podgrzewanymi siedzeniami.
Aby u³atwiæ wsiadanie i wysiadanie, krzese³ka s¹ wypinane przy stacji górnej i dolnej.
Przepustowoœæ wynosi 2400 osób na godzinê, co zapewnia p³ynne funkcjonowanie wyci¹gu.
To jedyna w Tatrach i okolicy stacja narciarska, która oferuje wspania³e pa³¹czenie bia³ego
szaleñstwa z relaksem w wodach geotermalnych (patrz strona 9).

BOBROWIEC
OSOBITA
MAGURA

SKORUSZYNA 1
SKORUSZYNA 2

STOK DLA DZIECI

- m m
- m m
- m m
- m m
- m m
- m m

1500 270
1350 235
1600 235
650 135
600 125
170 12

TRASY BIEGOWE:

TICHA DOLINA
BOBROVECKA DOLINA

POD MAGURU

- d³. trasy km
- d³. trasy km
- d³. trasy km

10
10
15

TRASY ZJAZDOWE: d³. trasy ró¿nica wzn.
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Slowacja
NARTY

I

CENTRUM NARCIARSTWA VRATNA
/transport mini bus Renault Traffic do 8 osób/

Dolina Vratna to atrakcyjny teren w krywañskiej czêœci Ma³ej Fatry.
To jedno z najwiêkszych na S³owacji centrów narciarstwa i popularny rejon turystyczno
wypoczynkowy. Do dyspozycji turystów jest wiele restauracji i bufetów.
Mo¿na wypo¿yczyæ sprzêt narciarski. Liczne stoki narciarskie o zró¿nicowanym stopniu
trudnoœci, doskonale utrzymane, sztucznie doœnie¿ane, czêœæ ze sztucznym oœwietleniem.

KATEGORIA OŒRODKA :
GÓRNA STACJA :
TRASY ZJAZDOWE:
D£UGOŒÆ TRAS ZJAZDOWYCH:
D£UGOŒÆ ZE ŒNIEGIEM TECHNICZNYM:
ILOŒÆ KOLEJEK/WYCI¥GÓW:
PRZEPUSTOWOŒÆ:
D£UGOŒÆ TRAS BIEGOWYCH:

1709 m
15

13,9 km
11 km

3/14
10 749 osób na godzinê

8 km
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Syberiada

TRASA SAMOCHODOWEJ WYPRAWY NA SYBERIÊ WSCHODNI¥

Jest lato 2003 roku.
Dwóch przyjació³, przewodników górskich z Wis³y i Ustronia, postanawia

spe³niæ swoje marzenia i wyruszyæ na niezwyk³¹ wyprawê.
Kupuj¹ osiemnastoletni samochód radzieckiej produkcji

i jad¹ daleko za Ural.

Jeœli chcecie i jesteœcie ciekawi:

by zobaczyæ niespotykane slajdy z dalekiej Syberii;
us³yszeæ opowieœæ o niezwyk³ej wyprawie;
poznaæ realia ¿ycia mieszkañców dalekiej Azji;
zobaczyæ jak ¿yj¹ nasi rodacy;

...proszê o kontakt, celem umówienia czasu i miejsca  prelekcji.
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Ukraina
GORGANY, CZARNOHORA, KRYM

„Podnieœcie mnie na topory,
Zanieœcie mnie na Czarne Hory.
Zanieœcie mnie na Wierchowinê,
Gdziem siê ¿ywi³, niech tam zginê.

Tam stoj¹ dwaj jaworowie,
To rdzenni mi bratkowie.
I tam kwitn¹ dwie jedlice,
To najmilsze mi siostrzyce...” Stanis³aw Vincenz,  „Na Wysokiej Po³oninie”

Bêd¹c organizatorem i uczestnikiem kilku wypraw w Gorgany, Czarnohorê
i na Krym, chêtnie podzielê siê wra¿eniami z moich wypraw.
Opowiem o swoim wêdrowaniu, o niezwyk³ych miejscach, które dane mi by³o
zobaczyæ i ludziach których spotka³em na swojej drodze.
Huculszczyzna i jej rdzenni mieszkañcy, ich dzisiejszy dzieñ powszedni
ale tak¿e niezwyk³e œlady nie tak odleg³ej historii.
Polskie œlady w architekturze, polskie mogi³y i miejsca zwi¹zane
z II Brygad¹ Legionów.
I wiele slajdów ukazuj¹cych piêkno tamtych terenów oraz dokumentuj¹cych
wiele ciekawych, dla wielu nieznanych miejsc...

...proszê o kontakt, celem umówienia czasu i miejsca  prelekcji.
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