
JAK  DOJECHA Ć  NA  KURS 

 

Do czasu zbudowania polskiego ośrodka medytacji Vipassana (w Dziadowicach niedaleko 
Turku) wszystkie kursy odbywają się na terenie Kompleksu Wypoczynkowo-
Konferencyjnego Mazur – Syrenka, Kruty ń 36, 11-710 Piecki, woj. warmi ńsko-
mazurskie .   www.mazursyrenka.com  

https://www.google.com/maps/dir//53.686268,21.429631/@52.9540794,20.375339,8z  

 

Dojazd do o środka  MINI-BUSEM  

Bezpośrednio do Krutyni nie dojeżdża żaden autobus ani pociąg.  

Najbliżej położoną i najlepiej skomunikowaną miejscowością jest Ruciane – Nida . Stąd w 
dniu rozpoczęcia kursu (tzw. dzień zero) organizujemy dwa przejazdy busem 
wahadłowym z przystanku PKS  przy rondzie ul. Dworcowa/Mazurska. Przystanek 
znajduje się obok Centrum Informacji Turystycznej niedaleko dworca PKP.  

 
Koszt przejazdu płatny u kierowcy: 10 zł od osoby , niezależnie od ilości osób. 
Godziny odjazdu: 14:00 oraz 17:40. 
 
Bus marki Volkswagen, koloru białego z napisem bocznym Mazur Syrenka będzie miał na 
przedniej szybie napis KURS VIPASSANA.  

Bus może zatrzymać się także gdzieś na trasie, np. na skrzyżowaniu Zgon Zakręt. Każdy, 
kto będzie chciał się dosiąść, proszony jest o wyraźne zasygnalizowanie tego kierowcy 
(machając ręką). 

 
Gwarantujemy miejsce w mini-busie każdemu, kto przyjdzie na miejsce zbiórki o 
wskazanych godzinach. 
 
Jeśli na miejsce odjazdu przybędziesz wcześniej, możesz poczekać na dworcu PKP lub w 
jednej z restauracji na ul. Dworcowej, znajdującej się niedaleko ronda. W pobliżu są też 
delikatesy. 
 
W razie opóźnień autobusu lub innych utrudnień prosimy o kontakt – tel. 517 629 656 . 

 

Podró ż  AUTOBUSEM 

 

Z Warszawy jest jedno bezpośrednie połączenie autobusowe do Rucianego – Nida  w 
godzinach porannych. Autobus odjeżdża z Dworca Zachodniego, Aleje Jerozolimskie 144, 
podróż trwa około 4 godzin. Na miejscu możesz przesiąść się do busa zorganizowanego 
na potrzeby kursu, który odjeżdża o godzinie 14:00 i 17:40. [patrz informacja powyżej] 

Autobusy do Rucianego Nida odjeżdżają co godzinę z położonej nieopodal, lepiej 
skomunikowanej miejscowości Pisz.  

Jest także kilka połączeń dziennie z oddalonego około 100 km Olsztyna.  

Szczegóły połączeń i godziny odjazdów dostępne są na stronie www.e-podroznik.pl lub na 
stronie http://www.autobusowyrozkladjazdy.pl/     



Podró ż  POCIĄGIEM 

http://rozklad-pkp.pl/ 

 

Do Rucianego Nidy  jest dostępnych kilka bezpośrednich połączeń koleją dziennie z 
Olsztyna i Szczytna.  

Rozkład jazdy oraz połączenia z innych miast dostępne są na stronie www.e-podroznik.pl.  

W Rucianym – Nida możesz przesiąść się do busa zorganizowanego na potrzeby kursu. 
Bus odjeżdża o godzinie 14:00 oraz 17:40. [patrz informacja powyżej] 

Do Olsztyna można dojechać z Warszawy korzystając z: 

- pociągu TLK "Kormoran" 

- pociągu EIC "Warmia" 

Oba pociągi zatrzymują się na stacji Olsztyn Główny.  

 

Podró ż  SAMOLOTEM 

 

1.  Lotnisko Szymany  (w pobli żu Olsztyna) 

Najbliżej położonym lotniskiem jest Lotnisko Szymany, skomunikowane z Krakowem  i 
Berlinem . Z lotniska kursuje szynobus do stacji Olsztyn Główny, przejazd trwa ok. 50 min.  

szczegóły dostępne tutaj: http://szymanyairport.pl  

 

2. Lotnisko Chopina w Warszawie  

Lotnisko jest położone przy ul. Żwirki i Wigury 1, ok. 10 km od centrum Warszawy. 

Z lotniska odjeżdża m.in.  

- autobus 175, który zatrzymuje się koło Dworca Centralnego [kolej], 

- pociągi linii SKM S3, które kursują do stacji kolejowej Centrum blisko Dworca 
Centralnego oraz stacji Warszawa Zachodnia [obok dworca autokarowego] 

Szczegóły dostępne tutaj: www.lotnisko-chopina.pl  

 

3. Lotnisko Warszawa/Modlin  

Lotnisko Warszawa/Modlin zlokalizowane jest 36 km na północny-zachód od centrum 
Warszawy. 

Do Warszawy  można dojechać korzystając z: 

- Modlin Bus: połączenie autobusowe z Portu Lotniczego Warszawa/Modlin (WMI) do 
centrum Warszawy (Plac Defilad, obok Pałacu Kultury i Nauki) Podróż trwa około 40 min, 
autobusy kursują bardzo często, bilety dostępne także on-line. Szczegóły tutaj: 
https://www.modlinbus.pl/  

- Pociągów Kolei Mazowieckich. Wyszukiwarka połączeń tutaj: 
http://www.mazowieckie.com.pl/  

 



Podró ż WSPÓLNA  samochodem  

Aby ułatwić dojazd na kurs prowadzona jest  „Tablica wspólnego dojazdu”, za pomocą 
której osoby zainteresowane mogą wymienić się adresami e-mail w celu umówienia się na 
wspólny dojazd do ośrodka: 

http://rides.server.dhamma.org/pl/index.php  

Tablica jest prowadzona przez wolontariuszy wyłącznie w celu ułatwienia dojazdu na kursy 
medytacji Vipassana. Została stworzona jako rodzaj dobrowolnej i wzajemnej pomocy 
uczniów, którzy chcą uczestniczyć w kursach.  

Organizatorzy kursów nie gwarantują nikomu transportu, nie ponoszą odpowiedzialności 
związanej z bezpieczeństwem, nie odpowiadają też za jakiekolwiek problemy, powstałe w 
wyniku wspólnej jazdy. 

 

Podró ż  SAMOCHODEM 

Ośrodek w Krutyni położony jest  w północno-wschodniej części Polski, w województwie 
warmińsko-mazurskim, w gminie Piecki, około 200 km na północ od Warszawy, 160 km na 
zachód z Białegostoku, 240 km na południe z Gdańska, 240 km na wschód od Poznania. 
Z Krutynią sąsiadują: Ruciane Nida [ 15km ], Mrągowo [ 25 km ], Pisz [ 30km ] 

 

Jadąc z Warszawy lub przez Warszaw ę można wybrać trasę S8 na Ostrołękę, za 
Ostrowią Mazowiecką kierować się na Łomżę, następnie Pisz i Ruciane Nida. Druga trasa 
nr 61 [DK61]prowadzi przez Pułtusk, następnie nr 57 [DK57] przez Sypniewo, Myszyniec, 
Rozogi, Karwicę.  

Następnie należy kierować się na drogę nr 58 [DK58], która łączy miejscowości: Szczytno, 
Stare Kiejkuty, Zgon, Ruciane – Nida, Pisz.  

Między miejscowością Zgon a Ruciane Nida należy skręcić w lewo w drogę nr 610 
[DK610] na Krutyń, przejechać przez Rosochę, Krutyński Piecek do Krutyni. Z głównej 
drogi należy skręcić na oznaczony  teren ośrodka „Mazur Syrenka” i kierować się 
strzałkami z napisem „kurs medytacji Vipassana”. 

UWAGA: nieopodal znajduje się ośrodek o podobnej nazwie.  

Właściwy ośrodek to Mazur – Syrenka  

 

 
 

Jadąc z innych miast od strony południowej, zachodniej bądź wschodniej  należy 
dojechać do drogi nr 58 [DK58], która łączy miejscowości: Szczytno, Stare Kiejkuty, Zgon, 
Ruciane – Nida, Pisz.  Dalej według instrukcji jak wyżej. 

Jadąc od strony północnej  należy kierować się na miejscowość Mrągowo, skąd drogą nr 
59 [DK59] jechać na południe w stronę miejscowości Piecki. Za Pieckami należy skręcić w 
drogę nr 610 [DW610] kierując się na miejscowość Ukta, minąć Dobry Lasek i skręcić w 
prawo do Krutyni. Tam z głównej drogi należy skręcić na oznaczony  teren ośrodka „Mazur 
Syrenka” i kierować się strzałkami z napisem „kurs medytacji Vipassana”. 

 

 


