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Grupa Pingwina to pięć całorocznych ośrodków 
narciarsko – rowerowych z pingwinem w logo. Cztery 
z nich znajdują się w Beskidach (Słotwiny Arena 
Ski & Bike Park w Krynicy-Zdroju, Skolnity Ski & Bike 
w Wiśle, Czarny Groń w Rzykach, Kasina Ski & Bike 
w Kasinie Wielkiej) oraz jeden na Warmii i Mazurach 
(Kurza Góra w Kurzętniku). 

Naszym głównym celem jest tworzenie niezwykłej 
atmosfery zarówno dla pasjonatów białego 
szaleństwa, jak i dla całych rodzin, dając im możli-
wość różnorodnego, aktywnego spędzania czasu 
na świeżym powietrzu. Proponujemy sporty zimowe, 
kolarstwo grawitacyjne, szaloną jazdę na torach 
tubingowych albo po prostu spacery ścieżkami 
edukacyjnymi wokół naszych Wież widokowych. 
Jako jedyny operator w Polsce nasza Grupa 
oferuje unikatowy, całoroczny karnet Pingwin PASS 
Ski & Bike, który umożliwia narciarzom i rowerzystom 
nielimitowane korzystanie ze wszystkich naszych 
wyciągów przez cały rok.

Gazeta powstała z chęci zapoznania Państwa 
z naszymi ośrodkami, podzielenia się informacjami 
na temat nowości oraz zaproszenia na liczne ciekawe 
wydarzenia. Chcemy pokazać, że niezależnie od pory 
roku, z Grupą Pingwina Nuda się nie uda…

Zapraszamy do lektury!

GRUPA

PINGWINA
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Nasze TOP EVENTY

Festiwal Sera
Spędzając wakacje w Wiśle nie może Cię 
zabraknąć na naszym Festiwalu. Każdego roku, 
górna stacja kolei linowej Skolnity Ski & Bike Park 
zamienia się w wielkie targi serów regionalnych 
oraz rękodzieła. Głównymi punktami wieczoru 
są pokazy serowarstwa oraz koncerty znanych 
i lubianych zespołów regionalnych.

Zawody o Puchar 
Bike Parków 
Jest to seria trzech zawodów rowerowych w bike 
parkach Grupy Pingwina, w których chętnie 
udział biorą juniorzy, ale także utytułowani 
rowerzyści z całej Polski. Dzięki naszym zawodom 
popularyzujemy sporty rowerowe i aktywność na 
świeżym powietrzu. Na uczestników zawsze czekają 
wartościowe nagrody, także pieniężne!

Koncerty pod Wieżą
Jedyne w swoim rodzaju, plenerowe przedsię-
wzięcie muzyczne, które odbywa się co roku, 
w wakacje, w magicznym miejscu, u podnóża 
Wieży widokowej, największej atrakcji turystycznej 
Krynicy-Zdroju. Koncert to wspaniali wykonawcy 
polskiej i światowej sceny muzycznej, nowoczesne 
aranżacje, doskonali prowadzący oraz niezapo-
mniane widoki na urokliwy Beskid Sądecki.

Więcej informacji na: GrupaPingwina.pl

N
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DWIE 
WIEŻE D

Uwielbiamy ciekawostki dotyczące tego co 
naj… oraz liczbowe rekordy, które wzbudzają 
zdziwienie, zaskoczenie, a niejednokrotnie za-
chwyt. Czy nie zadawaliście sobie pytania, 
jaki jest najwyższy budynek na świecie albo 
najdłuższa rzeka? A może jest gdzieś najkrótsza 
ulica i najwęższa kamienica?

Jestem wielką miłośniczką faktów, które dotyczą 
liczb i niejednokrotnie zastanawiam się, kto 
policzył, że na Operze w Sydney jest 1 056 006 
dachówek lub kto wymienia żarówki w pałacu 
Buckingham w Londynie, których jest jedynie… 
40 tysięcy. Zbieram takie perełki, by od czasu 
do czasu poczytać o liczbie schodów, które 
prowadzą na taras widokowy budynku Empire 
State w Nowym Jorku, a innym razem zastano-
wić się, z ilu łazienek skorzystała królowa Elżbieta, 
ma ich bowiem w pałacu 78. 

Do zestawu moich ciekawostek będę mogła 
dołączyć te, które dotyczą dwóch niezwykłych 
wież widokowych wybudowanych w pięknych 
miejscach w Polsce: Krynicy-Zdroju (Małopolska) 
oraz Kurzętniku (Warmińsko-Mazurskie).

Zacznę od atrakcji, która przyciąga turystów 
z całej Polski, a znalazła swoje miejsce 
w przepięknym uzdrowisku wśród lasów pasma 
Jaworzyny Krynickiej, gdzie strzeże tajemnic 
skrytych w koronach drzew, pozwalając  na 
podejrzenie życia zwierzaków w nich za-
mieszkujących.

896, 49,5, 18, 87, 1030, 60 – to nie liczby, które 
możecie wytypować w totolotku ani tajny 

szyfr do sejfu, a cyfry określające wysokości, 
ilości i długości związane z konstrukcją tej 
ciekawej budowli. 

Zacznijmy zatem od góry Drabiakówka 
o wysokości 896 m n.p.m., przy której rozłożyła 
się ośrodek całoroczny Słotwiny Arena. To na 
jej szczycie wyrosła wieża mająca 49,5 metrów 
(54.13386 jardów, 162.40157 stóp angielskich). 
Jeśli ktoś ma kłopoty z wyobrażaniem sobie, 
jaka to wysokość, to porównać ją możemy do 
17-metrowego budynku. 

Na wieżę prowadzi pięknie wijąca się 
pomiędzy koronami drzew ścieżka, która 
wspiera się na 18 wieżach (wsporczych) 
i 87 słupach, a jej długość to 1030 metrów. 
Dorzućmy do tego 60 metrów szaleństwa, 
czyli zjeżdżalnię, która jest wielką atrakcją dla 
dzieciaków, a będziemy mieli zestaw faktów 
w liczbach, które zachęcają do odwiedzenia 
Wieży widokowej w Krynicy-Zdroju. 
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Tekst: Anna Machacz

Druga wieża pilnie strzeże tajemnic małej 
miejscowości Kurzętnik na Warmii i Mazurach. 
Wieś ta była świadkiem przebiegłych działań 
krzyżackich i odważnych decyzji króla Włady-
sława Jagiełły. Wieża powstała przy to ośrodek 
całoroczny Kurza Góra, a z jej szczytu podziwiać 
można krajobrazy doliny Drwęcy.

Tak jak i pierwsza, wieża została zbudowana 
z niezwykle twardego drewna – akacji robiniowej 
– drzewa, które w XVII wieku było rarytasem 
botanicznym, a z czasem stało się popularnym 
surowcem budowlanym. Liczby towarzyszące 
wieży to między innymi: 2000, 35, 101, 100, 1410.

I tak, prowadząca do wieży ścieżka ma 
długość 2000 metrów (2 km, ponad 6500 stóp  
angielskich), a sama wieża ma wysokość 
35 metrów (choć różnica wysokości między 
szczytem wieży a przebiegającą u jej podnóża 
drogą krajową nr 15 to już ponad 70 metrów). 
Konstrukcja opiera się na 101 wieżach 
(wsporczych i pośrednich), a do wykonania 
jednej takiej wieżyczki użyto około 100 okrągłych, 
drewnianych belek. Ciekawe, kto z czytelników 
skojarzył ostatnią liczbę z najważniejszym 
wydarzeniem w historii Polski – bitwą pod 
Grunwaldem? Właśnie o tym wydarzeniu 
opowiada ścieżka dydaktyczna na Kurzej 
Górze. A właściwie o bitwie, która miała się 
odbyć pod Kurzętnikiem, ale dzięki królewskiej 
intuicji Jagiełły, udało się wojska polsko- 
-litewskie przekierować na pola Grunwaldu.

Obydwie ścieżki prowadzące na szczyty wież 
sprzyjają spacerom, ich nachylenie jest bowiem 
odpowiednio dobrane do rozmaitych potrzeb 
– wyeliminowano między innymi wszelkie uskoki, 
dlatego bez problemu poruszać się będą po 
kładce rodzice z dziećmi w wózkach czy osoby 
dotknięte dysfunkcją ruchową.

Wieże ze swoimi niezwykłymi ścieżkami to 
nie tylko ciekawostki liczbowe, ale przede 

wszystkim możliwość fantastycznych space-
rów pozwalających dostrzec harmonię natury, 
sekretne życie drzew i zwierząt zamieszku- 
jących lasy otulające drewnianą kładkę przy 
ośrodeku całorocznym Słotwiny Arena, a także 
stwarzających szansę podziwiania wijącej się 
rzeki Drwęcy i spowitych zielonością wzgórz 
otaczających ośrodek na Kurzej Górze. 

Wśród różnorodnych konstrukcji, które 
powsta-ją na turystycznej mapie Polski, 
dwie wieże Grupy Pingwina są wyjątkowymi 
przygotowanymi i budowlami wykonanymi 
przez polskich konstruktorów, architektów i cieśli. 
Warto zaznaczyć, że wieża w Krynicy-Zdroju 
była pierwszym tego typu projektem w Polsce 
i Europie. 

Ostatnimi liczbami, które powinniśmy sobie 
zapisać w kalendarzu, są nasze daty wizyt 
na siostrzanych wieżach. Warto je odwiedzić, 
by samemu dotknąć chmur i złapać oddech 
podczas spacerów drewnianymi ścieżkami. 
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Stok narciarski na Mazurach? Skąd ten pomysł? 
Moim marzeniem było stworzenie ośrodka 
narciarskiego w pobliżu miejscowości, z której 
pochodzę – Ostródy – oraz na terenach, które darzę 
wielkim upodobaniem – na Warmii i Mazurach. 
Chciałem stworzyć miejsce, które pozwoli uprawiać 
sporty zimowe „na co dzień”, bez pokonywania 
setek kilometrów, by dojechać na południe Polski, 
gdzie znajduje się większość stoków narciarskich. 
Wybór terenu nie był łatwą kwestią, rozważałem 
różne miejsca. Mój dobry znajomy wskazał mi 
górkę w Kurzętniku, gdzie de facto kilkadziesiąt 
dobrych lat temu funkcjonował już stok narciarski. 
Już po pierwszej wizycie zobaczyłem potencjał 
tego miejsca. Początki nie były proste, ponieważ 
zastaliśmy zarośnięte wysoką trawą wzgórze, 
które aktualnie funkcjonuje jako całoroczny 

obiekt rekreacyjny, dumnie ciesząc się tytułem 
największego ośrodka narciarskiego w północnej 
Polsce. 

Kurza Góra to ciekawa nazwa. Czy ma coś 
wspólnego z historią tego miejsca? 
Szukaliśmy nazwy, która będzie łatwa do 
zapamiętania, jednocześnie nawiązując do 
umiejscowienia geograficznego. Nasz ośrodek 
znajduje się w miejscowości Kurzętnik, który 
od czasów średniowiecznych identyfikuje się 
z kogutem. Nazwa Kurza Góra wydała nam się 
naturalnym wyborem. 

Czy podobnie jak na ścieżce w koronach drzew 
w Krynicy-Zdroju planujecie stworzenie ścieżki 
dydaktycznej? Jeśli tak, to jaką tematykę będzie 
poruszać?
Zgadza się. Oprócz obserwacji natury, poprzez 
instalacje dydaktyczne, nasi odwiedzający będą 

ŚCIEŻKA 
Z WIDOKIEM NA ZAMEK

Ś
Wywiad z Sebastianem Pawłowskim,

prezesem zarządu, współtwórcą oraz współwłaścicielem Ośrodka Kurza Góra
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mogli dowiedzieć się wielu ciekawych informacji 
na temat średniowiecznej historii Polski oraz 
okolic Kurzętnika. Na trasie zostaną zainstalowane 
tablice dydaktyczne, kiosk interaktywny oraz gry 
edukacyjne. Wraz z kronikarzem Jankiem nasi 
goście przeniosą się w podróż do średniowiecza, 
gdzie będą mogli przyjrzeć się codziennemu życiu 
ówczesnych mieszkańców ziem polskich.

Proszę nam zdradzić jakieś ciekawostki związane 
z budową tej niezwykłej atrakcji. 
Podobnie jak w Krynicy-Zdroju, Wieża widokowa 
Kurza Góra została wykonana z wyjątkowego 
drewna akacjowego. Dzięki specjalnemu 
nachyleniu ścieżki wejście na szczyt Wieży jest 
w pełni dostępne dla osób  z niepełnospraw-
nościami. Niewątpliwym urozmaiceniem są trzy 
mosty prowadzące tuż nad trasami zjazdowymi 
– w zimie będzie można z bliska podziwiać 
zjeżdżających na nartach czy snowboardzie. 

Co ciekawego poza drewnianą ścieżką oraz 
Wieżą widokową czeka turystę na Kurzej Górze?
Kurza Góra to miejsce, do którego zapraszamy 
przez cały rok. W sezonie zimowym fani sportów 

zimowych mogą cieszyć się trzema trasami 
zjazdowymi o łącznej długości 2,5 km, a także 
szkółką narciarską, torem saneczkowym czy krytym 
lodowiskiem. Na naszych gości przez cały rok czeka 
największy w Europie kompleks tubingowy oraz 
bogate zaplecze gastronomiczne na czele z naszą 
popularną w regionie restauracją, w której zjeść 
można m.in. pizzę z pieca opalanego drewnem.

Jaka jest Pana wizja tego miejsca? Czy turyści 
znajdą tu coś, czego nie ma gdzie indziej? 
Nasz region ma bardzo dużo do zaoferowania 
pod względem przyrodniczym – setki jezior, 
rozległe rzeki oraz lasy. Kurza Góra jest na mapie 
Warmii i Mazur punktem, który każdy turysta 
będący w okolicy zdecydowanie powinien 
odwiedzić – zarówno latem, jak i zimą. W przyszłości 
chciałbym, aby Kurza Góra cały czas zapewniała 
iście alpejskie warunki zimowe, a latem była ostoją 
rekreacji i relaksu dla wszystkich osób – niezależnie 
od wieku. Nie chcemy się zatrzymywać. Nie ma 
rzeczy niemożliwych, co już nie raz udowodniliśmy. 
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BĄDŹMY CIEKAWI ŚWIATA 
JAK DZIECIB

Przez dziurkę od klucza 
Lubię obserwować, jak najmłodsi turyści reagują 
na interaktywne instalacje edukacyjne podczas 
spacerów ścieżką dydaktyczną prowadzącą 
na szczyt Wieży widokowej w ośrodku Słotwiny 
Arena (Krynica-Zdrój). Poszukując zaginionego 
inkluza, zaglądają przez dziurki od klucza, by 
poznać przepiękne stare cerkwie, które znalazły 
swoje miejsce na Szlaku Architektury Drewnianej 
w Małopolsce. Przyglądają się koronom drzew, 
licząc na to, że może dostrzegą ukrytego 
w liściach chochlika, a w każdym powiewie wiatru 
wyczuwają działania powieruchy. Stanowisko 
poświęcone mitologicznym postaciom 
przyciąga uwagę nie tylko najmłodszych 

wędrowców, ale również ich opiekunów. Ścieżka 
dydaktyczna „W poszukiwaniu zaginionego 
inkluza… szlakiem krynickich tajemnic” opowiada 
o bogactwie przyrodniczym i różnorodności 
kulturowej terenu Krynicy-Zdroju i okolic. 
Na turystów czekają interesujące opowieści 
o tym, kto mieszka w krynickich lasach  
i łąkach, historie o julkach, lichu i innych 
ciekawych postaciach z mitologii słowiańskiej, 
wyprawa w głąb Ziemi i spotkanie z bulgotkiem. 

Wehikuł czasu 
Siostrzana Wieża widokowa powstała w miejsco-
wości Kurzętnik na Kurzej Górze. Z jej szczytu 
można spojrzeć na przepiękne krajobrazy doliny 

Ciekawość świata tkwi w każdym z nas, ale w najmłodszych jest ona niezwykle 
rozbudowana. Dzieci nie budują granic i są odważne. Traktują życie jak wielkie  
laboratorium doświadczeń. Pytają, szukają odpowiedzi, otwierają wszystkie drzwi i okna, 
łamią szyfry i wyłamują zamki. Jesteście ciekawi świata? Ja bardzo.
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rzeki Drwęcy, ale także w przeszłość, kurzętnicka 
ziemia była bowiem świadkiem niezwykłych 
wydarzeń, o których niewiele wspomina się na 
kartach historii. Rok 1410 to przede wszystkim 
wielkie zwycięstwo wojsk polsko-litewskich 
nad krzyżackimi pod Grunwaldem, a nie po-
jedynek rozwagi i przebiegłości wielkich 
przywódców króla Władysława Jagiełły i mi-
strza Zakonu Szpitala Najświętszej Maryi 
Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie 
Ulricha von Jungingena nad rzeką Drwęcą. 
Te mało znane wydarzenia stały się kanwą 
scenariusza niezwykłej ścieżki dydaktycznej 
„Bitwa, której nie było” przybliżającej tajemnice 
ówczesnej Polski. Na drewnianym deptaku 
zamontowane zostały interaktywne instalacje, 
które niczym wehikuły czasu przenoszą 
odwiedzających do średniowiecznego miasta, 
nad którym dumnie wznosił się zamek. Będąc 

obserwatorami życia mieszkańców Kurzętnika 
i kamiennej warowni, zwiedzający biorą udział 
w niezwykłej lekcji historii, a na ich oczach zapisują 
się karty kroniki dziejów Polski. Przewodnikiem po 
drewnianej i dydaktycznej ścieżce jest zamkowy 
skryba Janko. Jego sposób opisywania świata 
i ówczesnych wydarzeń odbiega od tradycyjnego 
języka kronikarzy i pełny jest zabawnych uwag 
oraz komentarzy, co powoduje, iż czyta się go 
z wielką przyjemnością. Janko maluje obrazy, 
które na długo pozostają w pamięci, a historyczne 
wydarzenia są nie tylko suchymi faktami, ale 
barwnymi historiami. 

Ścieżki dydaktyczne stanowią doskonałę formę 
edukacji dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 
ponieważ wzbogacają wiedzę, sprzyjają 
roz-wojowi umysłowemu i emocjonalnemu, 
a zarazem pomagają dostrzec ślady przeszłości. 
To również miejsca posiadające wyjątkową 
wartość dydaktyczną, bowiem w niezwykłych 
okolicznościach, poprzez twórczą pracę i zabawę, 
można odkrywać najciekawsze informacje na 
temat zjawisk zachodzących w świecie. 

Krynickie i kurzętnickie propozycje to niezwykłe 
lekcje historii, etnografii, przyrody, mitologii 
czy nauki o Ziemi, które nawiązują zarówno 
do treści ogólnych celów kształcenia, jak 
i do treści szczegółowych. Przykładowo 
podstawa programowa nauczania historii 
w szkole podstawowej mówi między innymi 
o wykorzystywaniu takich form jak wycieczki 
do muzeów czy korzystanie z rekonstrukcji 
historycznych, zatem możemy śmiało stwierdzić, 
że ścieżka dydaktyczna w Kurzej Górze wpisuje 
się w założenia tejże podstawy. 

Woda nas kręci 
Świetna zabawa czeka na młodych odkrywców 
w Edukacyjnej Strefie Pingwina w Czarnym 
Groniu (Rzyki k. Andrychowa). To osobliwy 
park pełen wodnych tajemnic i urządzeń 
hydrotechnicznych. Samemu można sprawdzić, 
jak działa śruba Archimedesa czy zapora wodna 
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oraz dowiedzieć się, co to jest siła odśrodkowa 
i koło młyńskie! Ważnym elementem zabawy są 
ciekawostki i doświadczenia, które pozwalają 
poznać praktyczne zastosowanie wody, ale 
również jej znaczenie w życiu człowieka. Zamiana 
sali lekcyjnej na leśną polanę jest doskonałym 
pomysłem na zajęcia z edukacji proekologicznej. 

Milion uśmiechów 
W Magicznej Osadzie słowo „zabawa” 
nabiera nowego znaczenia! To 11 000 metrów 
kwadratowych frajdy, to miliony centymetrów 
kwadratowych uśmiechu. To plac zabaw, który 
zachęca do radosnego skakania, biegania boso, 
ćwiczenia zręczności i odkrywania tajemnic 
ukrytych w drewnianej Twierdzy. 

Są tu nie tylko piaskownice czy huśtawki, ale 
przede wszystkim drewniane zamki, tajemne 
przejścia, podziemne tunele i labirynt pełen 
niespodzianek, w którym poznać można dawno 
zapomniane zawody. Dowiadujemy się tu, kto 
wyrabiał łyżki, koła drewniane, monety, beczki 
i gonty, czyli deseczki wykorzystywane do 
pokrycia dachów. Wśród magicznych rzemieśl-
ników ukryli się również tkacze wytwarzający 
płótna, sukna, kraciaki, pasiaki i wiele innych 
ciekawych materiałów. Na ich wyroby wpłynęła 
nie tylko technika czy narzędzia, których używali, 
ale również tradycje i obyczaje. I mimo że 

w dawnych Rzykach używano wrzecion, czyli 
narzędzi do przędzenia, to na szczęście nikt 
nie zasnął na sto lat, jak zdarzyło się to Śpiącej 
Królewnie, bohaterce baśni Braci Grimm.

Zielony superbohater
Dzieci mają moc! I nie boją się zmian. Najlepszym 
przykładem na to są bohaterowie bajek z cyklu 
„Nuda się nie uda”, którzy postanowili w Czarnym 
Groniu pokazać, jak ważna jest dla nich Błękitna 
Planeta. Wraz z Pingwinem rozwiązują problemy 
związane z zagrożeniami dotyczącymi klimatu. 
Szukają sposobów na oszczędzanie wody, na 
produkcję własnych, ekologicznych kosmetyków 
i środków czystości. Promują zakupy wielokrot-
nego użytku oraz pokazują, jak przygotować 
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mądry prezent, wykorzystując kreatywne 
pomysły oraz dając drugie życie rzeczom. 
Ekologiczne komiksy przyciągają uwagę nie tylko 
najmłodszych, bowiem także wielu dorosłych 
chciałoby zostać zielonymi superbohaterami 
i walczyć o czystą Ziemię.   

Historia kołem się toczy 

Tajemnicza szuflandia w Kasinie Wielkiej to 
miejsce, które zauroczy miłośników dwóch kółek. 
Szuflady pełne są tam… motorowerów, zwanych 
mopedami. Odrestaurowane rowery z silnikami 
są niezwykłymi zabytkami motoryzacji, a każdy 
z nich kryje w sobie kilometry dróg, które przeje-
chał, zatrzymane w kadrze mijane krajobrazy, 
historie kierowców i wiele ciekawych wydarzeń, 
których był świadkiem. 

Program edukacyjny 
Ścieżki dydaktyczne, park o wodzie, osada pełna 
rzemieślników dawnych zawodów, zielony komiks 
i retro muzeum to niezwykłe atrakcje, gdzie 
realizowane są ciekawe programy edukacyjne, 
które można dowolnie modelować, układając 
samemu plan wizyty. Składają się na nie spacery, 
zajęcia w terenie i warsztaty edukacyjne, które 
będąc formą zabawy, ukierunkowane są na 
rozwój myślenia, działanie oraz rozwiązywanie 
problemów. Programy promują dziedzictwo 
kulturowe, historyczne i przyrodnicze, chronią 
tradycje i legendarne opowieści przed zapo-
mnieniem, ukazują atrakcyjność regionów, 
pomagają wzbudzić zainteresowanie światem, 
jego różnorodnością, bogactwem i pięknem, 
kształcą ciekawość poznawczą i nastawiają 
pozytywnie do uczenia się.

Wróćmy do reakcji dzieci, na twarzach których 
maluje się cała paleta emocji podczas zwie-
dzania tych niezwykłych i ciekawych atrakcji. 
Obserwując najmłodszych, staram się wsłu-
chiwać uważnie w to, co mówią, bowiem mają  
wiele do powiedzenia. Czasem trzeba być 

cierpliwym, bo okrężną drogą zmierzają ku 
meritum lub też uwielbiają okraszać swe  
opowieści historiami z mchu i paproci. A jednak, 
gdy uważnie się wsłuchamy, usłyszymy to, co 
w ich małej duszy gra.

Towarzysząc im w tych niezwykłych eduka-
cyjnych podróżach, nie wyprzedzam ich, nie 
wstrzymuję. Idę obok, bo dobre towarzystwo to 
podstawa. Również nie oceniam, a co za tym 
idzie, nie krytykuję. Każdy, nawet najmniejszy, 
ma prawo do swojego zdania, do swojej wizji, 
doboru kolorów, grubości kreski, wyobrażenia 
o świecie. 

Naturalnie natura 
Badania dowodzą, że przebywanie w środowisku 
przyrodniczym ma bardzo dobry wpływ zarówno 
na psychikę, jak i ogólny stan zdrowia ludzi. 
A dzieci, które mają częsty kontakt z naturą, 
są mniej zestresowane, bardziej kreatywne 
i szybciej się uczą. 

W tych trudnych czasach ważne jest, by zadbać 
o zdrowie psychiczne najmłodszych, dlatego 
warto bywać w miejscach, które zachwycają 
bliskością przyrody, widokami na górskie szczyty, 
przepiękne doliny i pozwalają na oczyszczenie 
umysłów. A gdy dodamy do tego książkę 
w plecaku, to mamy niezwykły duet. 

Literatura ma wielkie znaczenie w rozwoju 
dziecka i w budowaniu jego osobistych zasobów. 
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Czytanie bajek i baśni pozwala leczyć dusze, 
czyli ma moc terapeutyczną.

Nuda się nie uda 
Warto sięgnąć po książki z serii „Nuda się nie 
uda”, które można wykorzystywać podczas lekcji 
języka polskiego, historii, biologii czy geografii, 
a także na zajęciach teatralnych.

To opowieści o przyjaźni i podróżowaniu 
w czasie i przestrzeni. Misje, których podejmują 
się główni bohaterowie, wymagają niezwykłej 
odwagi, kreatywnego myślenia oraz pracy 
grupowej. Pingwin i jego przyjaciele spotykają 
podczas swoich podróży postaci z mitologii 
słowiańskiej, przedstawicieli dawnych zawo-
dów, mieszkańców średniowiecznych zamków 
oraz dzielnych rycerzy – dzięki temu publikacje 
zyskują edukacyjny i kreatywny wymiar. 

Dzieci mają moc!
Zawitała do nas wiosna, pora roku, która 
rozkwitła zielenią i zbudziła ze snu zimowego 
zwierzęta. Coraz więcej czasu będziemy  
spędzać na świeżym powietrzu, otulając się 
promieniami słońca i szukając przestrzeni 
do aktywnego wypoczynku na łonie natury. 
Pamiętajmy o niezwykłych miejscach, które 
dają dzieciom radość, pozwalają na beztroską 
zabawę z julkami i chochlikami, pluskanie się 
w wodzie, dotykanie koron drzew, sięganie 
chmur, rozwią-zywanie zagadek i poznawanie 
niezwykłego świata wokół nich. 

Dzieci mają moc. Dzieci mają odwagę.  
Pozwalajmy im na dociekliwość i zadawanie 
pytań. 

A może i my odkryjmy w sobie dziecięcą 
ciekawość!

Tekst: Anna Machacz
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Dla dzieci
Czarny Groń 
Magiczna Osada to przestrzeń pełna ruchu, 
naukowych eksperymentów i zabawy! Znajdziecie 
tu plac zabaw, który zachęca do radosnego 
skakania, biegania i ćwiczenia zręczności oraz 
Edukacyjną Strefę Pingwina, w której zamieniając 
się w hydrologów, odkryjecie prawa fizyki oraz 
znaczenie, jakie ma woda w życiu każdego 
człowieka. Czekają na Was kaskady, koła wodne, 
Śruba Archimedesa, pompa abisynka i wiele 
ciekawych wodnych instalacji.

Kasina SkI&Bike Park
W Kasinie Wielkiej znajduje się największy park 
rowerowy w Polsce i Arena Młodego Rowerzysty, 
gdzie dzieci i ich opiekunowie mogą skorzystać 
z tematycznego placu zabaw. Obok znajduje się 
siłownia zewnętrzna, która zachęca do aktyw-
ności na świeżym powietrzu. Największą atrakcją 
Areny jest pumptrack, gdzie dzieci mogą rozpo-
cząć przygodę z rowerem.
Możecie wybrać się również w podróż zabytko- 
wym pociągiem zestawionym z lokomotywy 
parowej i wagonów sprzed 80-ciu lat. Pociąg Retro 
kursuje w okresie wakacji z Chabówki przez Rabkę 
Zdrój do KASINY WIELKIEJ – jednej z najpiękniej 
i najwyżej położonych stacji kolejowych w Polsce.

Kurza Góra
By sięgnąć wzrokiem aż po horyzont i spojrzeć 
na świat z góry, zapraszamy na Wieżę widokową, 
która ma ponad 35 metrów wysokości i wykonana 
jest z robinii akacjowej. Różnica wysokości między 
szczytem budowli, a stacją dolną wynosi około 
70 m. Długość drewnianej kładk prowadzącej na 

szczyt Wieży to ponad 2000 metrów. Nasza ścieżka 
dydaktyczna, niczym wehikuł czasu, zabierze Was 
do początków piętnastego wieku, gdy kurzętnicki 
rynek tętnił życiem, a nad nim dumnie wznosił 
się warowny zamek, którego tajemnic, według 
miejscowych legend pilnowała Czarna Księżniczka.

Skolnity Ski&Bike Park
Od wiosny aż do jesieni Skolnity Ski & Bike Park 
zaprasza do siebie wszystkich tych, którzy chcą 
spróbować jazdy na górskich trasach rowerowych. 
Przygotowano dla rowerzystów prawie 9 kilo-
metrów jednokierunkowych ścieżek. Zielony 
Zygzak, Niebieska Fala i Czerwona Strzała to 
trasy górskie o różnym stopniu trudności. Skolnity 
Ski & Bike Park to idealne miejsce na spędzenie 
wolnego czasu niezależnie od wieku. Przy górnej 
stacji wyciągu czeka na Was całoroczna zagroda 
z alpakami i osiołkiem, aleja rzeźb oraz plac 
zabaw.

Słotwiny Arena
To właśnie tutaj znajduje się najpiękniejsza 
Wieża widokowa w Polsce (49,5 m) o wyjątkowej, 
drewnianej konstrukcji. Prowadzi do niej ponad 
kilometrowa ścieżka przyrodniczo-edukacyjna 
zapewniająca nie tylko przepiękne widoki, 
ale również relaks i odprężenie. Wyruszcie na 
niezwykły spacer w koronach drzew, na szczyt 
Wieży widokowej. Po drodze zatrzymajcie się 
przy interaktywnych instalacjach i tablicach, 
które opowiadają o bogactwie przyrodniczym 
i kulturowym Krynicy-Zdrój i okolic. To doskonała 
nauka poprzez zabawę!
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Zjawiskowa Wieża w Krynicy-Zdroju ponownie 
będzie scenerią dla wyjątkowego wydarzenia 
muzycznego. Na wysokości 896 m n.p.m, wśród 
gór i lasów Jaworzyny Krynickiej, na 4 strony 
świata wybrzmieją dźwięki 4 edycji koncertu 
pod Wieżą. Bez wątpienia czeka nas niezwykłe 
widowisko muzyczne, o które zadba wybitna 
osobistość, dobrze znana w świecie muzycznym: 
Wiesław Prządka.

Koncert pod Wieżą 
- to trzeba zobaczyć!

Pierwsza edycja koncertu w  górskim plenerze pod 
przewodnictwem Wiesława Prządka odbyła się 
7 lipca 2018 roku i przyciągnęła na widownię 
prawie 600 słuchaczy. Wydarzenie nazwano 
Koncertem pod Wieżą, gdyż nad szczytem góruje 
niezwykła, 49,5 - metrowa  Wieża widokowa.  

Do niej wiedzie drewniana ścieżka o kilometrowej 
długości, biegnąca między koronami drzew.  
Widoki z wierzchołka góry są zjawiskowe, 
natomiast zestawione z muzyką… Tego trzeba 
doświadczyć! Ten osobliwy, podniebny 
amfiteatr na szczycie to bez wątpienia jedno 
z najciekawszych miejsc dla sceny muzycznej. 

Imprezy corocznie mają przewodni motyw. 
Inspiracją dla artystów tworzących pierwszy 
koncert stała się sama natura. W otoczeniu gór, 
lasów i kwietnych łąk powstało wiele pieśni,  
stąd zrodził się pomysł by uchwycić ów 
wyjątkowy klimatów muzyczny. Koncert 
plenerowy w otoczeniu przyrody nadał niezwykłe 
brzmienie utworom napisanym dla i z myślą 
o górach. Ubiegłoroczny koncert prezentował 
widzom filmowe przeboje kina z całego świata, 
w wykonaniu międzynarodowego składu solistów, 
instrumentalistów, orkiestry i sekcji jazzowej. 
Jak widać, nie tylko ze względu na wysokość koncert 
pod Wieżą ma wysoko podniesioną poprzeczkę! 

Koncert na szczycie góry 
- jednomyślne unisono emocji!

To właśnie tu, 27 sierpnia, na szczycie stacji 
narciarskiej Słotwiny Arena emocje słuchaczy 
ponownie sięgną zenitu. Koncerty pod Wieżą 
każdego roku cieszą się rosnącą popularnością. 
To niezwykłe wydarzenie muzyczne nieprzypad-
kowo odbywa się w Krynicy-Zdroju. Miasto już 
ponad pół wieku słynie jako panteon 
muzyki operowej (i nie tylko), organizując 
Festiwal Jana Kiepury. To także pradawna 

KONCERTY 
POD WIEŻĄ

K
OKIEM WIESŁAWA PRZĄDKI
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kolebka muzyki łemkowskiej i dowód, 
że górom Beskidu Sądeckiego muzyka towarzyszyła 
od prapoczątku

Wysoki poziom muzyczny przedsięwzięcia 
zrzesza wielu wybitnych artystów. W ubiegłych 
latach na scenie zagościli m.in. Hanna Banaszak, 
Stanisław Sojka, Olga Bończyk, Artur  Andrus, 
Rafał Bartmiński, Krzesimir Dębski, Julia Doszna, 
Wiesław Prządka, VOŁOSI, Mateusz Ziółko, Chris 
Schittulli, Carlos Roulet, Dominik Bukowski, 
Rafał Karasiewicz, Zbigniew Wrombel, Krzysztof 
Przybyłowicz, Andrzej Mazurek, Piotr Wrombel, 
Marek Piątek, zespół Hot Swing, orkiestra  
Silesian Art Collective, Zampona en Trio, Primuz. 
Wydarzenie z każdym rokiem nabiera wigoru 
i obrasta w splendor!

Wiesław Prządka 
- niezwykły twórca niecodziennego koncertu

Jak co roku, również tym razem organizatorem 
koncertu jest Wiesław Prządka – wirtuoz,  
kompozytor, aranżer i dyrektor artystyczny dużych 

widowisk muzycznych. Dzięki niemu zarówno 
akordeon, jak i bandoneon diatoniczny zaczęły 
się pojawiać w filharmoniach jako instrumenty 
solowe. To także z jego inicjatywy Krynica-Zdrój 
juz czwarty raz wypełni się dźwiękami niezwykłej 
muzyki, tworzonej i wykonywanej przez artystów 
wyjątkowych dla polskiej i zagranicznej sceny 
muzycznej. 

Koncert pod Wieżą zdecydowanie różni się 
od koncertów w tradycyjnych warunkach 
- stwierdza Wiesław Prządka. Nie ma wątpliwości, 
że niezwykłe miejsce tworzy wyjątkową atmosferę. 
Usytuowanie sceny na szczycie góry w połą- 
czeniu z dzikością przyrody i magią wszech- 
obecnej muzyki, tworzą synestezję wrażeń 
i emocji. To jedyny taki, olśniewający 
spektakl. Nie trzeba się wspinać, żeby 
poczuć się niczym w utworze Griega, z wizytą 
u Króla Gór! Goście wjeżdżają i zjeżdżają wy- 
godną koleją krzesełkową. W tym roku usłyszycie 
największe przeboje lata - Summer time!

Do zobaczenia na szczycie!
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Od lat cieszą się dużą popularnością zarówno 
wśród pracodawców, jak i pracowników. Jest 
to doskonała okazja do lepszego poznania się, 
a także poprawienia relacji w zespole. 

Udany wyjazd powinien być podzielony na 
2 części:
• etap szkoleniowy
• etap integracyjno-rozrywkowy. 

Część szkoleniową warto wykorzystać do pod-
szlifowania umiejętności kadry pracowniczej. 
Jest to również doskonały moment na spo- 
tkania z inspirującymi osobami oraz mento-
rami, którzy wiedzą, jak zmotywować kadrę 
do pracy oraz realizacji zaplanowanych 
celów sprzedażowych. Część integracyjna 
to dosko-nały sposób na fuzję osobowości. 
Zacieśnienie więzi w zespole niesie wiele 
korzyści dla codziennej pracy, a także 
znacznie rozluźnia wzajemne stosunki między 
współpracownikami. Na wyjazd szkoleniowo 
- integracyjny pracowników warto wybrać 
miejsce blisko natury. Nie od dziś wiadomo, 
że jest to sprawdzony sposób na odpoczynek 
i zredukowanie stresu. Nasz kompleks jest 

właśnie takim miejscem. W Hotel**** & SPA 
Czarny Groń dysponujemy trzema nowocze-
snymi salami konferencyjnymi. Każda spośród 
nich jest w pełni wyposażona w niezbędny 
sprzęt multimedialny: rzutniki, flipcharty, wi-fi 
oraz nagłośnienie stacjonarne. Dostępność 
naszych terenów zielonych pozwala na organi-
zację najbardziej nietypowych imprez, które 
na długo pozostaną w pamięci uczestników. 
U nas zorganizujecie między innymi: gry 
terenowe, które są jedną z najbardziej 
efektywnych metod integracyjnych. (pracow-
nicy podzieleni na zespoły zmotywowani 
zostają do współpracy w celu jak najszybszego 
ukończenia zabawy i zdobycia trofeum),
• Off-road – przejazd samochodami 4x4, czyli 

połączenie rozrywki i mocnych przeżyć, które 
na pewno na długo pozostaną w pamięci 
pracowników,

• Paintball – idealna gra zespołowa ucząca 
szybkiego porozumiewania się ze sobą oraz 
radzenia sobie w trudnych sytuacjach. 

WYJAZDY
SZKOLENIOWO

-INTEGRACYJNE



Z radością zorganizujemy je również dla Was. 
Tutaj możecie cieszyć się chwilą i czerpać 
z natury, a wszystko to z dala od zgiełku miasta. 

Sala Balowa w Czarny Groń Hotel**** & SPA to 
przecinek po miejsce którego szukacie.

Oferujemy:
• możliwość organizacji przyjęcia od 100 

do 160 osób.
• efektowna Sala z unikalnymi kopułami 

w kształcie piramidek, które nadają niepowta-
rzalnego charakteru.

• nowoczesny system oświe-tlenia, który 
pozwala podświetlić Salę w dowonym kolorze, 
dopasowanym do koloru przewodniego 
przyjęcia weselnego (jej eleganc-kie wnętrze 
i niepowtarzalny klimat sprawią, że Wasz 
Wielki Dzień zostanie zapamiętany na dłużej).

Szef Kuchni przygotuje pełne smaku dania, 
które będą stanowiły idealną oprawę dla 
Waszego przyjęcia. Na bazie lokalnych 
produktów, pieczołowicie dekorowane oraz 
elegancko, elegancko serwowane, a wszystko 
dopięte jest naostatni guzik.

Nad całą oprawą wydarzenia będzie czuwał 
doświadczony konsultant weselny, który 
wesprze Was swoim doświadczeniem oraz 
wiedzą na każdym etapie przygotowań.

Organizacja Waszego wesela, to dla nas wielki 
zaszczyt, dlatego zaplanujemy każdy szczegół, 
 tak, aby to wyjątkowe wydarzenie pozostało 
dla Was i Waszych Gości najpiękniejszym 
wspomnieniem.

Jeśli jesteś zainteresowany zorganizowaniem 
szkolenia / konferencji w naszym hotelu

PRZYJĘCIE WESELNE 
W OTOCZENIU 
GÓR I LASÓW

napisz do nas.  konferencje@czarnygron.pl
bądź zadzwoń  +48 33 506 51 05
     +48 33 506 51 06



Strefa SPA Hotelu Czarny Groń to niezwykłe miejsce na relaks. 

Nowa linia ekskluzywnych zabiegów SPA SENSES oferuje szeroką 
gamę korzyści dla ciała i umysłu, wykorzystując najcenniejsze 
składniki naturalne pochodzące z głębi ziemi. Zabieg rozpoczyna 
się rytuałem powitalnym, który wprowadza ciało i umysł 
w nastrój relaksu i odprężenia. Peeling z soli morskiej, 
wielowiekowego skarbu Salies-de-Bearn, intensywnie 
odnawia, odświeża i energetyzuje skórę. Hematytowy okład na 
ciało wzmacnia jej mechanizmy obronne a naturalne składniki 
mobilizują procesy naprawcze skóry, pozostawiając ją 
ujędrnioną, nawilżoną i rozświetloną. 

Autorski masaż, antyoksydacyjnym olejkiem z ekstraktem 
z malachitu, nawilża, remineralizuje, rozluźnia mięśnie i łagodzi 
stres. 

SKARBY NATURY DLA DOBREGO 
SAMOPOCZUCIA TWOJEJ SKÓRY
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MY ODPOWIEDZIALNI 
SPOŁECZNIE

GRUPA PINGWINA JEŹDZI 
DLA UKRAINY
Dzięki Wam, w akcji Grupy Pingwina 
i Fundacji Radia Zet, zebraliśmy wspólnie 
152 625, 52 zł, które przekazaliśmy na 
pomoc Ukraińcom.

Fundacja Radia ZET po ukraińskiej 
stronie granicy zorganizowała dwa 
punkty pomocy humanitarnej: Dorohusk/ 
Jahodyn i Medyka/ Szegin. 

30 FINAŁ WOŚP
Kolejny raz nasi goście chętnie licytowali 
karnety oraz vouchery na przejazd 
ratrakiem oraz kolację kolację na Wieży 
widokowej w Krynicy-Zdroju. Dzięki Waszej 
hojności przekazaliśmy do Tarnowskiego 
sztabu WOŚP 15 293,71 zł!
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SEZON NA ROWER 
NADCHODZI 
POZNAJ PARKI ROWEROWE GRUPY PINGWINA!

S
Wciąż zastanawiasz się, jak spędzić wolny czas, 
by jednocześnie wypocząć, ale i spalić mnó- 
stwo kalorii? Jeśli lubisz jazdę na rowerze, 
to na pewno spodoba Ci się rodzaj rozrywki, 
którą proponują dla Ciebie największe Parki 
Rowerowe w Polsce. W tym artykule przybliżymy 
Ci kilka z nich. Skorzystaj ze wspaniałych tras 
już tej wiosny!

Gdy temperatura na zewnątrz wzrasta to każdy 
z nas otrzymuje dodatkowy ładunek energe-
tyczny. Chęć wyjazdu, poznania nowego 
miejsca, ale i możliwość uprawiania dowolnej 
dyscypliny sportowej, nawet w formie czysto 
rekreacyjnej, to przyjemność, na którą warto 
sobie pozwolić.

Tej wiosny proponujemy na poważnie 
przemyśleć wizyty w Parkach Rowerowych, które 
w Polsce zyskują coraz większą popularność. 
A gdzie pojechać w pierwszej kolejności? 
Pełną ofertę najlepszych Parków Rowerowych 
w Polsce znajdziesz tutaj: parkirowerowe.pl.

Skolnity Ski & Bike Park 
 – w samym centrum Wisły

A może lubisz wyjazdy górskie, podczas których 
spacerujesz na przemian z jazdą na rowerze? 
Jeśli tak, to na pewno spodoba Ci się ten 
Park, w którym za pomocą 4 osobowej kolei 
linowej wyjedziesz z rowerem na start trzech 
jednokierunkowych tras rowerowych, o łącznej 
długości 9 kilometrów.

Tutaj możesz rozpocząć swoją rowerową 
przygodę rozwinąć skrzydła. Trasy Bike Parku 
posiadają zarówno sztuczne utwardzenia, 

wyprofilowane zakręty z bandami, muldy 
oraz kamienie i korzenie. Spokojnie, liczba 
przeszkód jest dopasowana do indywidualnych 
predyspozycji trasy i Twoich umiejętności. Jeśli 
masz wątpliwości czy sobie poradzisz, to zacznij 
od prostych tras z mniejszą liczbą przeszkód. 
Ogromną frajdą będzie rozwijanie swoich 
umiejętności, na kolejnych trasach.

Bike Park Słotwiny Arena – coś dla 
wypoczywających w Krynicy-Zdrój
Jeśli wybierasz się na wypoczynek do Krynicy-
Zdrój to nie może Ci umknąć kolejny z Parków 
w Grupie Pingwina. Bike Park Arena to aż 10 km 
naprawdę dobrze przygotowanych tras o róż-
nym poziomie trudności. To miejsce to gwaran-
cja wspaniałej zabawy i możliwość spędzenia 
czasu zarówno w pojedynkę, jak i z rodziną. 
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Na łatwych trasach znajdziemy równy, ubity 
teren, a na tych tych trudniejszych flowtrail 
z nawierzchnią zagęszczoną. Tutaj napotkamy 
także płynne bandy, muldy, stoliki step up’y 
oraz stepdown’y.

Takie przygotowanie terenu to pewność, że 
nie zabraknie mocnych wrażeń i uśmiechu od 
ucha do ucha! 

Bike Park Kasina, czyli coś dla 
fanów naprawdę mocnych wrażeń!
Bike Park Kasina to największy Park Rowerowy 
w Polsce, który znajduje się na terenie stacji 
narciarskiej Kasina Ski & Bike Park. Każdy kolarz 
zna to miejsce i ceni je za liczne udogodnienia 
i przygotowanie terenu.

Znajdziemy tutaj aż 9 zróżnicowanych tras, 
które w sumie dają 17 km ostrej jazdy. Na 
terenie Parku funkcjonuje wypożyczalnia 
rowerów, myjka, restauracja i szkoła rowerowa. 
Można zatem śmiało rzec, że każdy rowerzysta 
znajdzie tutaj coś dla siebie.

Dla mniej wprawionych rowerzystów przygo-
towano trasy łatwe, ubite i z odpowiednio 
wyprofilowanymi zakrętami. Dla poszukiwaczy 

przygód przygotowano natomiast coś bardziej 
wymagającego, w postaci trasy z korzeniami, 
kamieniami, skoczniami i licznymi przeszkodami.

Dzięki takiemu urozmaiceniu będzie się tutaj 
dobrze bawić  bawić zarówno rodzina z dziećmi, 
jak i zawodowi kolarze.

Kurza Góra - najmłodszy bike park 
w Grupie Pingwina i jedyny na 

Warmii i Mazurach
Trzeba przyznać, że najmłodszy Park w Grupie 
Pingwina także robi wrażenia, a to dopiero 
zapowiedź dobrej zabawy!

Trasy ciągną się pod Wieżą widokową 
w Kurzętniku, a każdy znajdzie na nich radość, 
od rozpoczynającego swoją przygodę rowe-
rzysty, po wprawionego zawodowca.

Na dobrze przygotowanych trasach znajdziemy 
liczne bandy, skocznie, czy stoliki do szlifo- 
wania techniki skakania. Utwardzenie terenu 
ułatwia zjazdy mniej wprawionym kolarzom!

Już wiesz, jak zaplanować swój najbliższy czas 
wolny? Jeśli wciąż się zastanawiasz, to wskocz 
na rower i poczuj wiatr we włosach!






