
Śladami wakacyjnych wypraw…..  

Nagłówek artykułu dodatkowego 

Po dzwonku 

krywania nowych 

szlaków.  

Na przekór więc 

aurze zapraszamy 

na garść letnich 

wspomnień. 

 

Witajcie. 

Tak, tak… to nie 

pomyłka. Choć za 

oknem zimno, my 

oddajemy w Wasze 

ręce cieplutki nu-

mer naszego szkol-

nego pisma. Zakoń-

czyliśmy bowiem 

żmudne , ale też 

niezwykle  pasjo-

nujące przeczesy-

wanie naszego kra-

ju w poszukiwaniu 

najpiękniejszych 

miejsc. Zakątków, 

które warto odwie-

dzić.  Część z nich 

zapewne znacie, 

jednak  mamy na-

dzieję, że wszyst-

kie staną się boź-

cem do snucia no-

wych planów wy-

jazdów, górskich 

wędrówek czy od-

starą studnią. Wśród budynków na szczegól-

ną uwagę zasługują XVII-wieczne, renesan-

sowe kamienice. 

Historia Kazimie-

rza, przez wielu 

uznawanego za 

najpiękniejsze 

miasto w Polsce, 

sięga XI wieku. Le-

ży w Małopolskim 

Przełomie Wisły, 

będącym jedno-

cześnie zachodnią 

granicą Wyżyny Lu-

belskiej. Korzystne 

położenie w połą-

czeniu z cennymi 

zabytkami tworzą 

specyficzny klimat 

miasteczka, które 

upodobało sobie 

wielu malarzy. Ser-

cem Kazimierza 

jest otoczony za-

bytkowymi kamie-

nicami rynek ze 
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Wartym odwiedzenia zam-

kiem są ruiny twierdzy w 

Olsztynie, powstałej z ini-

cjatywy Kazimierza Wiel-

kiego. Warowania była 

wielokrotnie niszczona. Do 

dziś zachowały się mury 

części mieszkalnej tego 

średniowiecznego zamku 

królewskiego. Po ruinach 

błąkają się trzy duchy - 

Macieja Borkowica 

(gorącego przeciwnika Ka-

zimierza Wielkiego, skaza-

nego na śmierć głodową w 

lochach), Kacpra Karliń-

skiego (który bronił zamku 

przed Habsburgami) oraz 

duch chciwego pastuszka. 

Zamek w Mosznej. 

Zamek w Mosznej to je-

den z najpiękniejszych pa-

łaców w Polsce. Pierwsza 

barokowa budowla po-

wstała tu już w XVIII wie-

ku, ale niestety doszczęt-

nie spłonęła. Po pożarze w 

1896 roku, który strawił 

wnętrza i dachy rezyden-

cji, odbudowano zamek 

uzupełniając go o neogo-

tyckie skrzydło wschodnie 

wraz z oranżerią.  

 

 

Str. 2 Po dzwonku 

 

Słowiński Park Narodowy 

 

 

Park został utworzony w 

1967 roku, aby chronić 

największy przyrodniczy 

skarb regionu, jakim są 

nadmorskie jeziora i ru-

chome wydmy uznane 

przez UNESCO za Światowy 

Rezerwat Biosfery. Miejsce 

to słynie przede wszystkim 

z ruchomych wydm, które 

osiągają wysokość kilku-

dziesięciu metrów i potra-

fią się przemieszczać na-

wet o 10 m w ciągu roku, 

zagarniając wszystko na 

swojej drodze. Niezwykłe 

wrażenie robią kikuty mar-

twych drzew wystające 

spod gór białego piasku. 

Imponujące wydmy wystę-

pują przede wszystkim na 

mierzejach, które oddzie-

liły od Bałtyku dawne 

morskie zatoczki, tworząc 

m.in. jeziora Gardno i 

Łebsko, zajmujące zresztą 

większą część parku. 

http://turystyka.wp.pl/gid,15628174,title,Moszna-Zamek-Kopciuszka,galeria.html


Tatry Wysokie 

Większość obszaru Tatr Wysokich, rozciągających się między Tatrami Zachodnimi i 

Bielskimi znajduje się po stronie Słowacji. Do Tatrzańskiego Parku Narodowego nale-

ży niewielki (niecałe 100 kilometrów kwadratowych), ale niezwykle malowniczy frag-

ment. Dominuje tu prawdziwie alpejski krajobraz - poszarpane szczyty, strome skal-

ne ściany oraz przepiękne tatrzańskie stawy są efektem działania lodowców.  

 

Rudawy Janowickie, nie-

wielkie pasmo górskie w 

Sudetach, kryje w sobie 

niezwykły krajobraz. Kolo-

rowe Jeziorka przypomi-

nają wyglądem barwne go-

rące źródła w Parku Yel-

lowstone czy na Islandii. 

Patrząc na zdjęcia, aż 

trudno uwierzyć, że leżą w 

Polsce! Znajdziemy je w 

pobliżu wsi Wieściszowice, 

położonej w gminie Marci- 

 

szów. Cztery różnobarwne 

stawy powstały w miejscu 

wyrobisk dawnych kopalni. 

Zielone Jeziorko położone 

jest na wysokości ok. 555 

m n.p.m., Purpurowe Je-

ziorko na ok. 560 m 

n.p.m., Lazurowe na 635 

m n.p.m., a najwyżej leży 

najmniejsze z nich - Zielo-

ny Stawek (na ok. 730 m 

n.p.m.). 

Sokolnica - Pieniny 
 

By zobaczyć ten wyjątko-

wy obrazek należy wybrać 

się w Pieniny i zrobić pie-

szą wycieczkę na szczyt 

Sokolicy (747 m n.p.m.), 

na którą prowadzi szlak ze 

Szczawnicy. Nazwa zdra-

dza nam, że kiedyś swoje 

gniazdo miały tu sokoły. 

Sokolica stanowi przepięk-

ny punkt widokowy nie tyl-

ko na Pieniny i przełom 

Dunajca. Widać stąd rów-

nież szczyty Tatr Bielskich 

i Wysokich. Uroku dodaje 

reliktowa sosna, znajdują-

ca się pod samym szczy-

tem.  
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bokości 327 metrów ilu-

strują wszystkie etapy roz-

woju techniki górniczej w 

poszczególnych epokach 

historycznych. Jeden z 

najstarszych zakładów gór-

niczych w Europie znajdu-

je się na Liście Światowe-

go Dziedzictwa UNESCO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Zabytkowa kopalnia so-

li w Wieliczce  to ewene-

ment w skali światowej - 

oryginalne chodniki i ko-

mory, największa pod-

ziemna świątynia, niesa-

mowite rzeźby solne. To 

wszystko sprawia, że co 

roku przyjeżdżają tu mi-

liony turystów, zarówno z 

Polski, jak i z zagranicy. 

Jej oryginalne wyrobiska 

usytuowane na 9 pozio-

mach, sięgających do głę-

Kopalnia soli w Wieliczce 

Sandomierz. 
 
Sandomierz jest jednym najpiękniejszych i najstarszych polskich miast. Los 

niestety nie obchodził się z nim łaskawie. Miasto to zawsze "stało na drodze" 

Tatarom, a z kolei Szwedzi w czasie potopu zniszczyli doszczętnie zamek góru-

jący nad miastem. Dziś jest perełką Polski. Sandomierz leży nad Wisłą na sied-

miu wzgórzach. Zachowało się tu ponad 120 zabytków architektury z różnych 

epok.  

http://turystyka.wp.pl/query,sandomierz,tag.html

