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Najlepsze, co może być zimą – oczywiście, kiedy jest śnieg! – to 

zjeżdżanie sankami z górki. Sanki były, są i zawsze będą w modzie, 

czyli – na topie. Obecnie, nie wiedzieć dlaczego, zima się wycofała, 

ale już wraca! I czeka nas wszystkich  saneczkowe szaleństwo! Na 

sanki nie ma limitów wiekowych, zaczyna się od wożenia na sankach, 

kiedy ma się około pół roku i samodzielnie siedzi się i… tak już można 

do końca, aż będzie na to chęć, zdrowie i oczywiście – śnieg!

Na początku były ... sanie! Dziś trudno w to uwie-
rzyć, ale przed tysiącami lat sanie były jedynym zna-
nym ludziom środkiem transportu. Używano ich przez 
cały rok. Dopiero, gdy wynaleziono wóz na kołach, sta-
ły się przydatne tylko zimą. Pierwsze, prymitywne sa-
nie to były włóki. Używali ich Indianie do transportu 
dobytku i upolowanej zwierzyny. Wystarczyło przy-
wiązać do uprzęży konia lub psa dwie tyczki i umie-
ścić pomiędzy nimi bagaż.

Prawie wszystko o sankach

Sanki na olimpiadzie
Bobsleje - wynalezione przez Amerykanów na wzór starych sań indiańskich, 

dwu- lub czteroosobowe sanki z kierownicą. Poruszają się po specjalnym beto-
nowym torze pokrytym sztucznym lodem. Maksymalna szybkość to 150 kilome-
trów na godzinę!

Skeleton - wymyślone przez Anglików niskie sanie wyścigowe ze stali lub włókna 
szklanego. Zawodnik, leżąc na nich na brzuchu, nadaje kierunek jazdy ruchami ciała.

Saneczkarstwo sportowe - wprowadzone ponad 100 lat temu przez Norwegów. 
Wykorzystuje także naturalne trasy - oblodzone górskie ścieżki. Inaczej niż w skele-
tonie, zawodnicy zjeżdżają z prędkością 145 kilometrów na godzinę, leżąc na plecach.

 Kumoterki!
Pod tą swojsko brzmiącą nazwą kryją się małe dwuosobowe sanki, którymi ścigają 

się gazdowie w każdej podhalańskiej wsi. Zaprzęgiem powozi gazda - kumoter (stąd 
nazwa!), a na dnie sań zasiada kumoszka. Górale zwyciężający w wyścigach kumoterek 
cieszą się powszechnym szacunkiem. Gorzej mają gaździnki, które często przy wy-
wrotkach lądują głową w zaspie ...
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Piramidy???
Uczeni przypuszczają, że wiele budowli starożytnego świata, jak egipskie piramidy i świątynie, 

nie powstałyby bez udziału ... sań. Na nich to transportowano kilkunastotonowe bloki kamien-
ne. Aby sanie płynnie się poruszały, układano pod nimi drewniane tory, lano pod płozy wodę, 
a nawet mleko.

Sanki a fotel na biegunach?
Podobno dzisiejsze lekkie saneczki o cienkich, powyginanych płozach zawdzięczają swoje na-

rodziny pewnemu stolarzowi z Nadrenii, który wynalazł tzw. gięte meble z bukowego drewna. 
Któregoś razu - robiąc fotel bujany - połączył końce przednich biegunów deseczką i jego oczom 
ukazały się ...sanki.

Pędzi, pędzi kulig ...
Sanie na kulig musiały być paradne! Jedne przypominały wyglądem muszle lub łodzie, inne 

były podobne do ogromnych ptaków - łabędzi albo orłów, które drewnianymi skrzydłami osła-
niały od wiatru i mrozu siedzących w środku pasażerów. Takimi saniami jeździli bogaci miesz-
kańcy pałaców i dworów. Od domu do domu, po polach, łąkach i lasach mknęły szlacheckie kuligi 
z pochodniami i kapelą.

Zimowe ZAGADKI

Choć nie mają kół,
same pędzą w dół, 
Lecz pod każdą górę,
ciągniesz je za sznurek. 
Wszystkie pojazdy na świecie
muszą mieć koła, jak wiecie.
A te, nie mają ich wcale!
I zimą jeździ się na nich wspaniale.
Gdy jest mróz na dworze, 
chętnie je założę. 
Na nich pędzić będę mógł, 
jakbym skrzydła miał u nóg. 
Para desek wąskich. 
Zakrzywiają noski. 
Latem o nich zapominasz, 
a przypinasz gdy jest zima. 

Sprzęt i ubranie na sanki 
Aby bawić się w ten dość mało skomplikowany 

sport, musicie sprawić sobie ciepłe i grube ubra-
nie i, oczywiście, coś do śmigania po górkach. 
Sanki są droższym wydatkiem, więc możecie 
zacząć od grubszego worka wypchanego gazeta-
mi, może to być tzw. „jabłuszko”, a nawet kawałek 
grubszej tektury.

Bawcie się dobrze! Uważajcie jednak na siebie, 
bo o siniaka pod okiem, na kolanach i łokciach 
baaardzo łatwo. No i ubrania! Pamiętam, jak wró-
ciłam z górki w podartych spodniach i mama bar-
dzo się na mnie gniewała. Nie warto sprawiać ni-
komu przykrości. A więc, jeżeli wybieracie się na 
naprawdę szaleńczą zabawę ze śniegiem i sanka-
mi nie zakładajcie nowych ubrań, szkoda, żeby się 
zniszczyły. Przecież wygląd w takich momentach 
nie jest najważniejszy. 

Przypominajka 
21 stycznia Dzień Babci
22 stycznia Dzień Dziadka 

Znajdźcie 5 różnic między bałwankami 


