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Witajcie! 

 

To już ostatni numer naszej gazetki w tym roku szkolnym. 

Wkrótce wakacje!!! 

W tym numerze przedstawiamy Wam ciekawe pomysły na wakacje. 

W naszym kraju jest wiele miejsc wartych zobaczenia.                           

Przeczytajcie propozycje naszych redaktorów, może zachęcą Was 

do wakacyjnego wyjazdu. 

Życzymy Wam wspaniałego wypoczynku! 

Bawcie się, korzystajcie z lata, nawiązujcie nowe przyjaźnie, 

odpoczywajcie. Zawsze jednak pamiętajcie o bezpieczeństwie. 

 

Redakcja 



 



Co warto zwiedzić w województwie 

Podlaskim ? 

Kanał Augustowski: 

Kanał Augustowski jest położony na pograniczu Polski i Białorusi. Należy do najbardziej cennych i 

popularnych zabytków polskiej kultury technicznej. Jest to kanał żeglowny, działowy, który łączy 

dopływ Narwi - Biebrzę z Niemnem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akcent ZOO w Białymstoku: 

Akcent ZOO to białostocki ogród zoologiczny. Mieści się on w Parku Konstytucji 3 Maja. ZOO powstał 

w latach 60-tych XX w 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Muzeum Wojska w Białymstoku: 

W muzeum można zapoznać się z ewolucja umundurowania i wyposażenia Wojska Polskiego, ale także 

poszerzać  wiedzę o tragicznych doświadczeniach Polaków zsyłanych na Sybir oraz o militarnych 

dziejach Podlasia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muzeum Mleka w Grajewie: 

Centrum Tradycji Mleczarstwa, czyli Muzeum Mleka w Grajewie otwarto w grudniu 2016r jako 

pierwszy tego typu obiekt w Polsce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Park Miniatur Zabytków Podlasia: 

Park Miniatur Zabytków Podlasia mieści się w Hajnówce przy drodze wylotowej do Bielska 

Podlaskiego. Miejsce powstało z myślą ukazania piękna i różnorodności zabytkowej architektury  

województwa podlaskiego. W Parku zobaczyć można charakterystyczną dla regionu kolorową 

architekturę drewnianą, obiekty sakralne, pałace oraz  rekonstrukcje nieistniejących już budowli. 

 

Kraina Otwartych Okiennic: 

Kraina Otwartych Okiennic to szlak wiodący przez wsie:  Trześcianka, Soce i Puchły. Są to 

miejscowości położone w dolinie Narwi w okolicach Hajnówki. Trasa charakteryzuje się przede 

wszystkim starą, oryginalną architekturą. Domy, zabudowania gospodarcze i świątynie w tym właśnie 

regionie są wyjątkowe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Twierdza Osowiec:  

Twierdza Osowiec to rosyjska twierdza znajdująca się na trasie Białystok – Ełk, kilka kilometrów za 

Mońkami. O jej wyjątkowości stanowi fakt, iż nigdy nie została zdobyta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wioska Indiańska Puszczykówka: 

Puszczykówka – siedlisko położone za Suchowolą, niedaleko wsi Okopy (miejsca narodzin księdza 

Jerzego Popiełuszki), powstałej w XVI wieku w czasie zasiedlania Puszczy Nowodworskiej. Nazwa 

siedliska wzięła się od puszczyka, który jak powiedział poprzedni właściciel „jest zameldowany na stałe 

w stodole”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ogród bajek „Sowa” w Kaletniku: 

Ogród bajek „Sowa” w Kaletniku to atrakcja przeznaczona przede wszystkim dla rodzin z dziećmi w 

różnym wieku. Można w nim  zobaczyć wiele figur, ukochanych  postaci z bajek. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

W województwie Podlaskim Znajduje się również wiele Parków 

Narodowych, Parków  Krajobrazowych oraz Puszczy m.in.: 

 

Puszcza Augustowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rzeka Biebrza i Biebrzański Park 

Narodowy 

 

 

 

 

 

 

Puszcza Białowieska 

 

 

Białowieski Park 

Narodowy 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Łomżyński Park 

Krajobrazowy Doliny Narwi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Park Krajobrazowy Puszczy 

Knyszyńskiej 

 

 

 

 

 

 

Wigierski Park Narodowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Suwalski Park Krajobrazowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narwiański Park Narodowy  

 

 

 

 

 

 

Olga Krzywańska  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Atrakcje Pomorza 

Pomorze większości kojarzy się z plażowaniem. Na tym jednak nie kończą się atrakcje turystyczne 

województwa pomorskiego. Znajdzie się tu wiele atrakcji dla aktywnych i ciekawych świata. 

Można nawet poczuć się przez chwilę jak na Saharze. Zobaczcie co warto zwiedzić 

w województwie pomorskim. 

 

- Zamek w Malborku. Muzeum 

historyczne w twierdzy z XIV w.  

- Bazylika Mariacka 

Wniebowzięcia Najświętszej 

Maryi Panny w Gdańsku Duży, 

ceglany zabytek w stylu gotyckim. 

- Muzeum II Wojny Światowej w 

Gdańsku. Muzeum i centrum 

badań związanych z II wojną.  

 

- Słowiński Park Narodowy. Ogromne ruchome wydmy i jezioro Łebsko.  

 

- Fontanna Neptuna w Gdańsku. XVII-

wieczny posąg z brązu i fontanna. 

 

- Europejskie Centrum Solidarności. 

Historia nowoczesna i wystawy 

o „Solidarności”. 

- Westerplatte. Strefa wojskowa 

z wysokim pomnikiem.  

- Mariacka. Ulica znana ze sklepów 

z bursztynem. 

- Długi Targ Gdańsk. Słynny plac z restauracjami i sklepami. 

- Dwór Artusa. Oddział Muzeum Gdańska. Lokalna historia w starej kamienicy. 

- Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku. Główna część Narodowego Muzeum Morskiego.  

- Katedra Oliwska. Zabytkowa katedra z okazałymi organami. 

- Park Oliwski. Miejski park z ogrodem botanicznym. 



- Zielona Brama /Gdańsk. XVI-wieczna brama miejska i muzeum. 

- Muzeum Narodowe w Gdańsku. Muzeum sztuki z „Sądem Ostatecznym” Memlinga. 

- Długa. Zabytkowa ulica 

przekształcona w deptak. 

- Akwarium Gdyńskie MIR. 

Akwarium w obiekcie 

z 1970 roku. 

- Gdański Ogród Zoologiczny. 

Duże zoo z pociągiem 

i kucykami. 

- Mierzeja Wiślana. Piaszczysty 

półwysep, zalew i hotele.  

- Park Narodowy Bory 

Tucholskie. Chronione lasy, 

mokradła i jeziora. 

- Brama Żuraw/ Gdańsk. 

Okazały średniowieczny żuraw portowy. 

- Bohaterów Monte Cassino. Główny deptak Sopotu. 

- Muzeum Zamkowe w Malborku. Historia i sztuka w starożytnym zamku. 

- Aquapark Reda. Duży park wodny, spa i centrum handlowe. 

- Aquapark Sopot. Baseny, wellness i kręgielnia. 

- Okręt-Muzeum ORP "Błyskawica". Muzeum na pokładzie niszczyciela z II WŚ. 

 

 

               

         Zuzanna Dyjor 



 

          

Wielkopolska 
Wielkopolska położona jest na Pojezierzu Wielkopolskim oraz Nizinie Południowo-wielkopolskiej. Granice 

regionu zmieniały się na przestrzeni wieków, w związku z czym obecne rozumienie zasięgu terytorialnego 

Wielkopolski nie jest jednoznaczne. Dość powszechnie uznaje się natomiast obszar tzw. Wielkopolski właściwej, 

której głównymi miastami są: Poznań, Kalisz, Konin, Piła, Ostrów Wielkopolski, Gniezno, Leszno. Cała Polska jest 

pełna od zabytków. Mimo że Wielkopolska nie jest kojarzona z nimi to tam też występuje wiele pięknych 

zabytków.  

1. Rynek i Ratusz w Poznaniu 

Na malowniczym poznańskim Rynku, gdzie warto udać się na spacer, mieści się wspaniały renesansowy 

Ratusz, w którym kiedyś obradowała rada miasta, a dziś zlokalizowane jest Muzeum Historii Miasta 

Poznania. W muzeum można zaznajomić się z dziejami miasta począwszy od XIII-ego wieku aż do 1954 roku. 

 

2. Zamek w Gołuchowie 

XVI-wieczny renesansowy zamek w Gołuchowie wybudowano w celach obronnych. Dziś mieści się tam jeden 

z oddziałów Muzeum Narodowego w Poznaniu, a w ekspozycji znajdują się cenne zabytkowe dzieła sztuki.  

 



3. Katedra Gnieźnieńska 

Katedra Gnieźnieńska, kościół zbudowany w gotyckim stylu, to znane historyczne miejsce – to właśnie tu 

wielokrotnie koronowano królów Polski. W 1994 roku obiekt wpisano na listę pomników historii. Do 

zwiedzania udostępnione jest nie tylko naziemne wnętrze, lecz również i podziemia katedry. 

 

 

4. Zamek w Kórniku 

W zabytkowym obecnie kórnickim zamku, którego początki sięgają aż średniowiecza, rezydowały niegdyś 

rody Górków oraz Działyńskich – dziś uznana za pomnik historii Polski budowla służy za siedzibę muzeum 

oraz biblioteki. 

 

 



5. Kopalnia soli Kłodawa 

Kłodawska kopalnia jest największą wciąż czynną kopalnią soli kamiennej w Polsce. Co więcej, to właśnie tu 

mieści się najgłębiej (aż 600 metrów) na świecie położona podziemna trasa turystyczna.  

 

Warunki naturalne 

Główna rzeka Warta odprowadza wody wielkopolskich jezior na zachód do Odry. Jest to kraina rozległych pól 

i łąk, które w dolinach przedzielone są wielkimi obszarami lasów. Ziemia urodzajna w czarnoziemy na 

wschodnich połaciach. Rolnictwo w Wielkopolsce stanowiło podstawową gałąź gospodarki już od wczesnego 

średniowiecza. Głównymi i najstarszymi miastami Wielkopolski są Poznań, Kalisz i Gniezno.  

 

 



II wojna światowa  

Podczas niemieckiej okupacji nazwa tego regionu brzmiała Warthegau, czyli Kraj Warty. Zgodnie 

z wytycznymi władz okupacyjnych przeprowadzono w Wielkopolsce brutalną germanizację i eksterminację 

ludności. Namiestnik III Rzeszy Artur Greiser, uznając Polaków za „element niegodny do włączenia 

w społeczeństwo niemieckie”, zarządził masowe wysiedlenia Wielkopolan na wschód. Do końca 1939 

wysłano do GG około 80 transportów – ogółem prawie 88 000 osób. Do końca 1940 wysiedlenia objęły już 

ponad 250 tysięcy osób. W sumie wysiedlono z tych terenów około 680 tysięcy ludności polskiej. 

 

W 1941 nasilono politykę wysiedlania stąd Żydów do dowolnego z blisko 200 gett utworzonych na terenie 

GG. Z samego Poznania przesiedlono do GG około 70 tysięcy osób. Setki tysięcy ludzi, głównie młodych, 

czasem jeszcze przed osiągnięciem pełnoletniości, wysiedlono jako robotników przymusowych w głąb 

Rzeszy. 

 

 

Mikołaj Krzeptoń 



Najpiękniejsze jaskinie w Polsce 

 

To, co piękne, nie zawsze jest widoczne na pierwszy rzut oka.                                    

Mamy tu oczywiście na myśli polskie jaskinie, które naprawdę są niezwykle 

malownicze. 

 

Jaskinia Raj  

 

 

Jaskinia Raj króluje w większości zestawień 

na najpiękniejsze polskie jaskinie. Nic 

dziwnego, największa atrakcja Gór 

Świętokrzyskich zachwyca bowiem 

różnorodnością i bogactwem stalaktytów 

oraz stalagmitów. Ich urok jest 

podkreślony odpowiednim oświetleniem 

elektrycznym. Dla turystów przygotowano 

liczącą 180 metrów trasę, która rozpoczyna 

się w pawilonie, gdzie zorganizowano 

wystawę prezentującą tematykę krasu. 

Znalazło się tu też miejsce na prezentację 

ekspozycji archeologicznej – składają się na 

nią narzędzia neandertalczyka, 

zamieszkującego jaskinię, oraz szczątki 

prehistorycznych zwierząt. Podczas 

zwiedzania jaskini, turyści mają możliwość 

podziwiania między innymi stalaktytów 

w różnych etapach ich rozwoju. Jaskinia 

utworzyła się w skałach wapiennych, które 

powstały na dnie płytkiego morza ok. 360 

mln lat temu (środkowy dewon). 

Formowanie się jaskini zachodziło w kilku 

etapach, głównie pod koniec 

trzeciorzędu  i w czwartorzędzie. 

http://www.nocowanie.pl/jaskinia_raj,141096.html
http://www.nocowanie.pl/regiony/gory_swietokrzyskie/
http://www.nocowanie.pl/regiony/gory_swietokrzyskie/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wapie%C5%84
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dewon
https://pl.wikipedia.org/wiki/Trzeciorz%C4%99d
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czwartorz%C4%99d


Około 50 tysięcy lat temu jaskinia 

zamieszkiwana była przez człowieka 

neandertalskiego. Narzędzia krzemienne 

odnalezione w różnych warstwach osadów 

jaskiniowych wskazują na dwukrotne 

zamieszkiwanie jaskini przez 

neandertalczyków reprezentujących 

kulturę mustierską. Jest to jedno z najdalej 

na północ wysuniętych stanowisk tej 

kultury w Europie. W osadach jaskiniowych 

nie odnaleziono żadnych szczątków 

ludzkich, stwierdzono natomiast obecność 

zębów i kości dużych ssaków, takich jak 

niedźwiedź jaskiniowy i brunatny, mamut, 

hiena jaskiniowa, nosorożec włochaty, 

piżmowół, żubr pierwotny, renifer, koń, lis 

polarny. 

 

Jaskinia Niedźwiedzia 

 

Jaskinia Niedźwiedzia należy do 

najdłuższych w Sudetach i najgłębszych 

jaskiń na skalę kraju! Rozwinęła się na 

trzech poziomach, choć turystom 

udostępniono jedynie środkowy – 

niewątpliwie najciekawszy. Trasa 

zwiedzania prowadzi pośród świetnie 

zachowanej szaty naciekowej, podczas 

marszu można też przyjrzeć się kościom 

zwierząt żyjących w epoce lodowcowej. 

Najwięcej z nich należy do niedźwiedzia 

jaskiniowego, stąd też nazwa Jaskini 

Niedźwiedziej. Podobnie jak w przypadku 

Jaskini Raj, również ta trasa jest oświetlona 

i odpowiednio przygotowana dla turystów. 

Na zakończenie zwiedzania czeka jeszcze 

jedna atrakcja – spektakl światła i dźwięku. 

Jaskinię odkryto 14 października 1966 roku 

podczas eksploatacji wyrobiska „Kletno III” 

przez Bystrzyckie Zakłady Kamienia 

Budowlanego wydobywające w tej okolicy 

marmur metodą odkrywkową. Około 

godziny 13.00 wykonano odstrzał, po 

którym odsłonił się dwumetrowy otwór 

o soczewkowatym kształcie. Wiertacz 

strzałowy Roman Kińczyk z Lądka-Zdroju  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Neandertalczyk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Neandertalczyk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Osady
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kultura_mustierska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nied%C5%BAwied%C5%BA_jaskiniowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nied%C5%BAwied%C5%BA_brunatny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mamut
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hiena_jaskiniowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nosoro%C5%BCec_w%C5%82ochaty
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pi%C5%BCmow%C3%B3%C5%82_arktyczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBubr_pierwotny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Renifer
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lis_polarny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lis_polarny
http://www.nocowanie.pl/jaskinia_niedzwiedzia,142751.html
http://www.nocowanie.pl/regiony/sudety/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Marmur
https://pl.wikipedia.org/wiki/L%C4%85dek-Zdr%C3%B3j


wraz z jednym z pracujących tu więźniów 

zajrzeli pierwsi do otworu jaskini i znaleźli 

w nim kości. Duża ilość szczątków nasunęła 

odkrywcom przypuszczenie o zbiorowym 

grobie. Powiadomiono natychmiast 

kierownictwo zakładu i geologa z 

pobliskiego uzdrowiska. Trzy dni później 

dokonano pierwszych fachowych oględzin. 

Łączną długość korytarzy i sal na dwóch 

poziomach oszacowano na ok. 200 m. 

Liczne kości stwierdzone w namuliskach 

okazały się być szczątkami 

prehistorycznych ssaków. 

 

Jaskinia Mroźna 

 

 

Jaskinia Mroźna leży w Tatrach – a 

dokładnie w Dolinie Kościeliskiej – 

powstała wskutek przepływu podziemnych 

wód Potoku Kościeliskiego. Turystom 

udostępniono pojedynczy korytarz, 

którego przejście zajmuje około 40 minut. 

Na trasie znajdują się różnych wielkości 

stalaktyty i stalagmity, a część skalnych 

ścian pokryta jest mlekiem wapiennym. 

W jaskini można zobaczyć też sztucznie 

utworzony zbiornik o nazwie Sabałowe 

Jeziorko. Wybierając się do Jaskini Mroźnej 

nawet w ciepły dzień trzeba pamiętać 

o ciepłym ubraniu. Przez cały rok 

utrzymuje się tam stała, niska temperatura 

wynosząca około 6 stopni Celsjusza – stąd 

też nazwa. Jaskinia została odkryta przez 

Stefana Zwolińskiego i Jerzego Zahorskiego 

w połowie maja 1934 r. Pierwotnie 

poznano jedynie niewielki odcinek liczący 

nieco ponad 60 metrów. Kolejne prace 

eksploracyjne podjął w dniach 20 i 21 

września Władysław Gorycki, docierając do 

zaklinowanej płyty za Pochyłą Salą. 

http://www.nocowanie.pl/jaskinia_mrozna,153114.html
http://www.nocowanie.pl/regiony/tatry/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stefan_Zwoli%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Jerzy_Zahorski&action=edit&redlink=1


Następnego dnia, wraz ze Stefanem 

Zwolińskim, rozbijają płytę i docierają 

w miejsce zwane dziś Ogródkiem. 

26 września obaj posuwają się jeszcze ok. 

20 m dalej kończąc eksplorację w miejscu 

położonym tuż przed dzisiejszym 

Sabałowym Jeziorkiem. Dalsze prace 

w Mroźnej podjął Stefan Zwoliński dopiero 

po wojnie, w marcu 1950 r. Wynajęci 

robotnicy poszerzyli i osuszyli wcześniej 

znane przejścia oraz odmulili korytarze. 

Odkryto wtedy dalsze 300 m głównego 

ciągu korytarzy i zapewne poznano 

większość krótkich, bocznych odgałęzień. 

 

Jaskinia Radochowska 

 

 

Jaskinia Radochowska znajduje się 

niedaleko Lądka-Zdroju – zatem 

odwiedzając to miasto, warto poświęcić 

kilka godzin na zwiedzanie jaskini. Trasa 

liczy 300 metrów, z czego część trzeba 

pokonać przeciskając się przez wąskie 

szczeliny, natomiast drogę oświetla kask ze 

znajdującą się na nim latarką czołową. 

Stanowi to dodatkową atrakcję i daje 

przedsmak prawdziwej przygody! Warto 

też mieć na uwadze, że wewnątrz panuje 

stała temperatura wynosząca około 9 

stopni Celsjusza. Dobrze więc zabrać ze 

sobą ciepłą bluzę lub kurtkę. Posiada 

(niezbyt bogate, zniszczone) nacieki: 

wełniaste, kaskadowe i draperie oraz ślady 

stalaktytów i stalagmitów. Jest to jedna 

z największych i najlepiej poznanych jaskiń 

w Sudetach. Wewnątrz znaleziono m.in. 

kości niedźwiedzia jaskiniowego, hieny 

jaskiniowej, dzikiego konia, nosorożca 

włochatego. Żyje tutaj wiele ciekawych 

przedstawicieli fauny, jak studniczki 

tatrzańskie, muchówki i prapierścienica 

jaskiniowa. Jest również miejscem 

zimowania nietoperzy: nocka dużego, 

nocka rudego, gacka brunatnego, mopka 

zachodniego, mroczka późnego. 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Mu%C5%82_(geologia)
http://www.nocowanie.pl/jaskinia_radochowska,121021.html
https://pl.wikipedia.org/wiki/Naciek_jaskiniowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Draperia_naciekowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stalaktyt
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stalagmit
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sudety
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nied%C5%BAwied%C5%BA_jaskiniowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hiena_jaskiniowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hiena_jaskiniowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nosoro%C5%BCec_w%C5%82ochaty
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nosoro%C5%BCec_w%C5%82ochaty
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fauna
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Studniczek_tatrza%C5%84ski&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Studniczek_tatrza%C5%84ski&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Much%C3%B3wki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prapier%C5%9Bcienica_jaskiniowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prapier%C5%9Bcienica_jaskiniowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nocek_du%C5%BCy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nocek_rudy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gacek_brunatny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mopek_zachodni
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mopek_zachodni
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mroczek_p%C3%B3%C5%BAny


Jaskinia Łokietka 

 

 

 

Zwiedzając Ojcowski Park Narodowy 

nie można pominąć Jaskini Łokietka! 

Grota została wyżłobiona w skałach 

wapiennych przez wodę jeszcze w 

czasach jury, składa się z kilku 

korytarzy oraz Sali Rycerskiej, 

Sypialni i dwóch mniejszych 

pomieszczeń. Na uwagę turystów 

zasługują formy naciekowe, które 

często kontrastują z jaśniejszymi 

wapiennymi ścianami. Jednak 

turystów przyciąga tu przede 

wszystkim legenda o Władysławie 

Łokietku, który schronił się w niej na 

okres około 6 tygodni po ucieczce z 

Krakowa przed wojskami czeskiego 

króla Wacława II. Życie uratował mu  

 

 

 

 

pająk, który zasłonił otwór jaskini 

pajęczyną, wprowadzając w błąd 

pościg. Pamiątką po tym wydarzeniu 

są nazwy jaskini oraz poszczególnych 

jej komór, a także brama w kształcie 

pajęczej sieci, zamykająca wejście. 

 

 

 

 

 

 

http://www.nocowanie.pl/jaskinia_lokietka,140969.html
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krak%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wac%C5%82aw_II
https://pl.wikipedia.org/wiki/Paj%C4%85ki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ni%C4%87_prz%C4%99dna


Jaskinia Ciemna 

 

 

Ta jaskinia także znajduje się na terenie 

Ojcowskiego Parku Narodowego, 

stanowiąc jego dużą atrakcję. Ciekawymi 

zakątkami jaskini są Ogrojec oraz 

Oborzysko Wielkie, gdzie, według ustaleń 

archeologów swoje obozowiska zakładali 

neandertalczycy. Jaskinia Ciemna składa 

się z dużej komory, w której można 

zobaczyć między innymi masywne 

stalagmity oraz kotły wirowe. Wnętrze 

jaskini zostało w pewnym stopniu 

zniszczone przez pierwszych turystów, 

którzy do jej wnętrza wchodzili 

z pochodniami. Jaskinia jest uważana za 

największą pod względem wielkości 

komory na Wyżynie Krakowsko-

Częstochowskiej. Należy do 

najważniejszych stanowisk środkowej 

epoki kamienia w Polsce, na którym 

znaleziono liczne narzędzia krzemienne 

należące do kultury mikocko-prądnickiej. 

Badania stratygraficzne miejsca śladów 

obecności człowieka wskazują na okres 

dolnego paleolitu (ok. 120 tys. temu). 

Z powodu zmiany klimatu – około 50 tys. 

lat temu – grupy neandertalczyków 

zaprzestały osadnictwa na tym terenie. 

W środkowej fazie ostatniego 

zlodowacenia ponownie pojawiły się grupy 

ludzkie reprezentowane przez Homo 

sapiens. W 2018 roku archeolodzy odkryli 

na jej terenie paliczki - kości dłoni 

neandertalskiego dziecka, które zostały 

datowane na około 115 tys. lat. Stały się 

one jednocześnie najstarszymi znanymi 

szczątkami ludzkimi na terenie dzisiejszej 

Polski. Odkrycie to zostało uznane za 

Najważniejsze Archeologiczne Odkrycie  

w Polsce 2018 w rankingu kwartalnika 

popularnonaukowego Archeologia Żywa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcelina 

Czerniakowska 

http://www.nocowanie.pl/jaskinia_ciemna,140956.html
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wy%C5%BCyna_Krakowsko-Cz%C4%99stochowska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wy%C5%BCyna_Krakowsko-Cz%C4%99stochowska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Epoka_kamienia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kultura_pr%C4%85dnicka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tabela_stratygraficzna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Paleolit
https://pl.wikipedia.org/wiki/Neandertalczyk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zlodowacenia_na_terenie_Polski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cz%C5%82owiek_rozumny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cz%C5%82owiek_rozumny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Paliczki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Archeologia_%C5%BBywa


Podkarpacie 
Województwo podkarpackie – jednostka podziału administracyjnego Polski, jedno z 16 

województw utworzonych w 1999 roku. Powstało poprzez scalenie ziem województw 

przemyskiego i rzeszowskiego, oraz części krośnieńskiego, tarnobrzeskiego i tarnowskiego. 

Tym samym objęło obszar podobny do dawnego województwa rzeszowskiego sprzed reformy 

w 1975 roku (z wyjątkiem powiatu gorlickiego). Obecnie województwo zajmuje powierzchnię 

17 845,76 km² (stan na 31 grudnia 2017) i zajmuje 11. miejsce w kraju. Pod względem liczby 

mieszkańców (około 2,13 mln osób) znajduje się na 9. miejscu w Polsce. Jest najdalej 

wysuniętym na południe województwem Polski. 

Siedzibą władz rządowych (wojewody) i samorządowych (sejmiku) województwa jest 

Rzeszów. 

 

LOGO WOJEWÓDZTWA: 

  

 

 

FLAGA WOJEWÓDZTWA: 
     

 

 

 

Województwo jest położone w południowo-wschodniej Polsce i graniczy z: 

Słowacją (z krajem preszowskim) na długości 134 km na południu 

 Ukrainą (z obwodami lwowskim i zakarpackim) na długości 239 km na wschodzie 

oraz z województwami: 

 lubelskim na długości 320 km na północnym wschodzie 

 małopolskim na długości 182 km na zachodzie 

 świętokrzyskim na długości 81,6 km na północnym zachodzie. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarzyna Płoszaj  



CIEKAWI LUDZIE 

ANDRZEJ BARGIEL 

 
 

Kim jest Andrzej Bargiel? 

Andrzej Leszek Bargiel urodzony 18 kwietnia 1988 w Rabce – polski narciarz wysokogórski 

(skialpinista), biegacz górski i himalaista. Były członek Tatrzańskiego Klubu Narciarskiego Tatra Team 

Zakopane i Polskiej Kadry Narodowej w skialpinizmie, były uczestnik programu Polski Himalaizm 

Zimowy, ratownik TOPR. 

Biografia 

Wychował się w Łętowni, małej wsi w Małopolsce. Ma dziesięcioro rodzeństwa. Mieszka 

w Zakopanem.Od 2013 roku konsekwentnie realizuje projekt Hic Sunt Leones, w ramach którego 

organizuje narciarskie wyprawy wysokogórskie, których celem jest szybkościowe wejście, bez 

dodatkowego tlenu i zjazdy na nartach z najwyższych szczytów Ziemi. 22 lipca 2018, jako pierwszy 

człowiek w historii, zjechał na nartach z wierzchołków K2 (8611 m) oraz Broad Peak (8051 m). 

 

Najnowsze osiągnięcie 

Najnowszym osiągnięciem Andrzeja Bargiela jest zdobycie szczytu i zjechanie z Yawash Sar II (6178 

m). To kolejny już niezwykły wyczyn Polaka.  



Wyróżnienia i odznaczenia 

6 listopada 2015 za zasługi dla rozwoju polskiego skialpinizmu oraz za promowanie imienia Polski 

w świecie został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. 

W maju 2016 w konkursie Travelery organizowanym co roku przez polski oddział magazynu National 

Geographic Traveler został uznany Człowiekiem Roku 2015. 

Otrzymał Kolosa za rok 2016 i 2018 w kategorii alpinizm. 

Zajął 8. miejsce w plebiscycie Przeglądu Sportowego na najlepszego sportowca 2018 roku. 

W styczniu 2019 roku został wyróżniony przez magazyn National Geographic nagrodą National 

Geographic's Adventurer of the Year 2019. 

 

Andrzej Bargiel posiada własną stronę internetową, którą możemy znaleźć pod adresem: 

andrzejbargiel.com, na której opisuje swoje wyprawy itp. 

 

Przemek Kamiński 

 

 



 

 

 

 

Imię: Zuzanna 

Nazwisko: Dyjor 

Data urodzenia: 24 maj 2006 

Znak zodiaku: bliźnięta 

Ulubiona pora roku: wiosna  

Ulubiony deser: lody waniliowe  

Ulubiony kolor: jasny niebieski  

Ulubiony przedmiot w szkole: historia 

Cieszysz się z powrotu do szkoły? Dlaczego? 

Tak cieszę się, ponieważ brakowało mi stacjonarnej nauki oraz spotykania się codziennie 

z klasą  

Czy będzie ci brakować swojej klasy? Dlaczego? 

Tak bardzo będzie mi brakować mojej klasy, ponieważ niektórzy wyprowadzają się stąd 

i nawet nie będziemy się widywać na przystanku  

Będziesz tęsknić za szkołą i nauczycielami? Dlaczego? 

Może czasem, bo będę sobie  przypominała jak uczyli nasi nauczyciele i ile czasu spędziłam 

w tej szkole  

Gdzie lub z kim spędzisz wakacje? 

Jeszcze nie  mam planów na wakacje  

 

 

 



Imię: Patryk  

Nazwisko: Kowal 

Data urodzenia: 3 maja 2006 

Znak zodiaku: byk 

Ulubiona pora roku: lato 

Ulubiony deser: sernik 

Ulubiony kolor: czarny  

Ulubiony przedmiot w szkole: wf  z panią Teresą  

Cieszysz się z powrotu do szkoły? Dlaczego? 

Nie, bo wolałem mieć zdalne  

Czy będzie ci brakować swojej klasy ? Dlaczego? 

Będzie mi brakowało wszystkich, oprócz Kuby chacha 

Będziesz tęsknić za szkołą i nauczycielami? Dlaczego? 

Tak, a najbardziej za panią Anną Sołtys, panią Małgorzatą 

Orłowską oraz najwspanialszym panem Danielem Jaronim  

Gdzie lub z kim spędzisz wakacje? 

Nie wiem jeszcze  

 

 

Imię: Jakub 

Nazwisko: Cholewa 

Data urodzenia: 11 lipiec 2006  

Znak zodiaku: Rak 

Ulubiona pora roku: lato 

Ulubiony deser: ciasto bezowe 

Ulubiony kolor: czarny  

Ulubiony przedmiot w szkole: matematyka 

Cieszysz się z powrotu do szkoły? Dlaczego? 

Tak, ponieważ mogę spotykać się z klasą  

Czy będzie ci brakować swojej klasy? 

Dlaczego? 

Tak będzie mi brakowało poczucia humoru w klasie  

Będziesz tęsknić za szkołą i nauczycielami? Dlaczego? 

Będzie mi brakowało nauczycieli i lekcji z nimi 

Gdzie lub z kim spędzisz wakacje? 

Na wakacjach jadę nad morze  



Imię: Kacper  

Nazwisko: Pałczyński  

Data urodzenia: 24 październik 2006  

Znak zodiaku: Skorpion 

Ulubiona pora roku: lato 

Ulubiony deser: nie mam ulubionego 

deseru  

Ulubiony kolor: niebieski  

Ulubiony przedmiot w szkole: polski 

i historia  

Cieszysz się z powrotu do szkoły? 

Dlaczego?  

Nie cieszę się z powrotu, gdyż według 

mnie było to niepotrzebne  

Czy będzie ci brakować swojej klasy? 

Dlaczego? 

Będzie mi  bardzo brakować mojej klasy, 

ponieważ mam dużo wspaniałych 

wspomnień 

Będziesz tęsknić za szkołą 

i nauczycielami? Dlaczego? 

 Myślę, że będę tęsknić za 

nauczycielami, gdyż dużo się tu nauczyłem  

Gdzie lub z kim spędzisz wakacje? 

Wakacje spędzę z rodziną, a gdzie to jeszcze nie wiem, ponieważ nie mam planów  

 

 



Imię: Dominika  

Nazwisko: Czerniecka  

Data urodzenia: 25 kwiecień 2006  

Znak zodiaku: byk  

Ulubiona pora roku: lato  

Ulubiony deser: nie wiem  

Ulubiony kolor: czarny  

Ulubiony przedmiot w szkole: historia  

Cieszysz się z powrotu do szkoły? Dlaczego? 

Można tak powiedzieć, że się cieszę ze względu na to, że są to ostatnie chwilę spędzania 

wspólnego czasu razem  

Czy będzie ci brakować swojej klasy ? Dlaczego? 

Pewnie, a dlatego że są tam świetne osoby, z którymi spędziłam najlepsze pół mojego życia  

Będziesz tęsknić za szkołą i nauczycielami? Dlaczego? 

 Oczywiście, że tak. Za tym klimatem oraz za nauczycielami, ponieważ są to wspaniali ludzie 

i będzie mi ich bardzo brakowało  

Gdzie lub z kim spędzisz wakacje? 

Przez połowę wakacji zostaję tutaj, gdzie aktualnie mieszkam w gronie rodziny i  znajomych, 

a gdzieś w sierpniu wyjeżdżam na stałe do Krakowa  

 

Przygotowała Katarzyna Rogoża 

 



Przepisy z malinami  

 

1. Herbaciane lody sorbetowe 

Krok 1 

Herbatę zalej dwoma szklankami wrzącej wody 

przykryj, odstaw na 1 minutę, tak aby herbata dobrze 

się zaparzyła. Herbatę połącz z sokiem z cytryny 

i miodem. Odstaw do ostygnięcia. Jeśli uznasz, że herbata jest mało słodka możesz dodać 

więcej miodu. 

Krok 2 

Zimną już herbatę podziel na trzy części. Jedną zmiksuj z malinami i wlej w na dno 

kubeczków na wysokość około dwóch centymetrów. 

Krok 3 

Druga część herbaty zmiksuj z kiwi, powstały „sos” wlej powoli na malinową warstwę 

pozostawiając miejsce na trzecią warstwę. 

Krok 4 

Czystą herbatę zmiksuj w blenderze ze szczyptą cynamonu i imbirem. Herbatę wlej do 

kubków po łyżce. Tak aby nie pomieszać składników. 

Krok 5 

Do środka każdego kubeczka włóż słomkę. Herbatę odstaw na 12 godzin do zamrażalki 

do czasu aż lody dobrze zamarzną. Zmrożone już lody podawaj wyjęte z kubeczków. 

 

2. Malinowy deser lodowy dla zakochanych 
Krok 1 

Potrzebne będą 2 formy w kształcie serca o wymiarach ok. 9x10 cm i 4 cm wysokości. Formy umieścić 

na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. 

Krok 2 

Napełnić każdą formę jedną czwartą ilości lodów. Na warstwie lodów ułożyć maliny (kilka 

najładniejszych odłożyć do dekoracji), na nie nałożyć pozostałą część lodów. 

Krok 3 

Za pomocą łyżki delikatnie ucisnąć deser, aby wypełnić puste przestrzenie – czynność wykonać szybko, 

by lody nie roztopiły się. Deser niezwłocznie umieścić w zamrażalniku i pozostawić do stężenia na ok. 4 

godziny. 



Krok 4 

Aby przygotować sos malinowy, w małym rondlu zagotować wodę z cukrem, zdjąć z ognia. Po 

ostygnięciu syropu połączyć go z malinami za pomocą blendera, tak by uzyskać gładki sos. Sos 

przetrzeć przez sito, aby usunąć pestki. 

Krok 5 

Przed podaniem wyjąć lodowo-malinowe serca z form, udekorować świeżymi malinami i polać sosem 

malinowym. 

 

 

 

 

3. Malinowy sernik w pucharku 

Krok 1 

W rondelku rozpuść tłuszcz, dodaj maliny, drobno zmielony cukier oraz łyżkę soku z cytryny. Podgrzej 

lekko do momentu, gdy owoce puszczą sok. Rondelek zdejmij z ognia i wystudź. 

Krok 2 

Pokruszone biszkopty wymieszaj z łyżką Majonezu Babuni Hellmann's. Następnie umieść po łyżce tej 

mieszanki na dnie każdego z pucharków. 

Krok 3 

W misce połącz jogurt, łyżkę Majonezu Babuni Hellmann's oraz cukier puder i wymieszaj. Następnie 

nałóż po łyżce jogurtu na pokruszone biszkopty w pucharkach. 

Krok 4 

Na warstwę jogurtu nałóż po łyżce owoców. Ułóż w ten sposób w pucharku kilka warstw deseru. Sernik 

podawaj schłodzony lub na ciepło. Udekoruj listkami mięty. 



 

  

 

4. Rolada z bitą śmietaną i malinami 
 

Składniki 

ciasto: 

Jajka- 5 sztuk 

Cukier- 0.75 szklanki  

mąka pszenna- 1 szklanka  

proszek do pieczenia-0.5 łyżeczki  

Ocet-1 łyżeczka  

olej rzepakowy-1 łyżka  

Sól- 1 szczypta 

 

do środka: 

śmietana 30 % - 400 mililitrów  

Żelatyna- 1 łyżeczka  

cukier puder- 2 łyżki 

Woda- jedna łyżka  

Maliny- 150 gramów 

MOJA LISTA ZAKUPÓW 

DODAJ SKŁADNIKI DO LISTY ZAKUPÓW 



Krok 1 

Białka ubijamy ze szczyptą soli na sztywno. Dosypujemy powoli cukier, ciągle ubijając. 

Krok 2 

Dodajemy po jednym żółtku, ciągle ubijając. Do ubitych jajek dodajemy ocet i olej rzepakowy. Mąkę 

przesiewamy z proszkiem do pieczenia. Dodajemy porcjami do utartych jajek, mieszamy delikatnie 

łopatką. 

Krok 3 

Piekarnik nagrzewamy do 100 stopni. Blaszkę wykładamy papierem do pieczenia. Przelewamy masę. 

Wkładamy ciasto do piekarnika. Zwiększamy temperaturę do 170 stopni. Pieczemy przez ok. 15 minut. 

Krok 4 

Upieczone ciasto przekładamy na czystą ściereczkę i zwijamy rulon przy pomocy ściereczki. 

Odkładamy do całkowitego wystudzenia. 

Krok 5 

Żelatynę rozpuszczamy w 1 łyżce gorącej wody. Śmietanę ubijamy. Gdy zacznie tężeć dosypujemy 

cukier puder i wlewamy żelatynę. Miksujemy aż śmietana będzie sztywna. Ubitą śmietanę wkładamy na 

10 minut do lodówki. 

Krok 6 

Maliny kroimy na pół. Ciasto rozwijamy delikatnie. Nakładamy bitą śmietanę i układamy na niej 

maliny. Zawijamy ponownie ciasto. 

Amelia Moszkowicz 

 

 



TRUSKAWKI 
 

Przepis na tartę z truskawkami 

 

Składniki: 

• 250 g mąki, 

• 120 g masła, 

• 1 jajko, 

• 1 budyń waniliowy + 500 ml mleka, 

• 1 opakowanie galaretki truskawkowej, 

• 250 g świeżych truskawek, 

• 1 łyżeczka cukru, 

• szczypta soli 

 

Sposób przygotowania: 

1. Zacznij od galaretki - przygotuj ją zgodnie z przepisem na opakowaniu i wystudź (nie w 

lodówce, bo nie powinna stężeć). 

2. Mąkę przesiej do miski, dodaj zimne masło, cukier, sól i zagnieć ciasto. Uformuj w kulkę, owiń 

folią spożywczą i włóż do lodówki na pół godziny.  

3. Ciasto rozwałkuj i przełóż do formy na tartę (najlepiej silikonowej). Zrób dziurki widelcem na 

całej powierzchni, aby ciasto jednolicie się upiekło.  

4. Wstaw na 25 minut do piekarnika nagrzanego do temperatury 180 stopni. 

5. Przygotuj budyń zgodnie z przepisem na opakowaniu.  

6. Wyjmij ciasto z piekarnika - gdy ostygnie, wyłóż przygotowany krem budyniowy i poukładaj 

pokrojone na pół truskawki. 

7. Całość zalej galaretką truskawkową. Wstaw tartę z truskawkami do lodówki na godzinę, aby 

całość stężała. 

 



 

Koktajl truskawkowo-bananowy 
 

– 1 szklanka truskawek 

– 2 banany 

– 2 łyżki lodów waniliowych i kilka łyżek mleka 

– lub jeśli chcecie zrezygnować z lodów ok. połowa szklanki maślanki naturalnej. 

Składniki zmiksuj blenderem. Gotowe. 

 

Koktajl „Waniliowa truskawka” 

 

 

Ten napój możecie przyrządzić prosto w dwóch wersjach: 

Po prostu miksując truskawki z jogurtem waniliowym (możecie użyć jogurtu pitnego) lub używając zwykłego 

mleka/jogurtu lub maślanki i dodając 1-2 kroplę ekstraktu waniliowego. Pamiętajcie, by nie dosładzać jeżeli użyjecie 

gotowego jogurtu waniliowego – te zazwyczaj mają już sporo cukru. 

 

 

Smoothie 
– połowa melona 

– 200 g truskawek 

– 1 limetka 

– 1 łyżka złocistego lub mielonego siemienia lnianego 

– 2 łyżeczki syropu z agawy 

 

 

 

 

Smoothie truskawkowo-

cytrynowe 
 

 

– 2 szklanki truskawek 

– sok z połowy cytryny 

– pół szklanki wody 
Miksujemy i wzdychamy ze szczęścia. Można podawać 

z miętą i kostkami lodu 
 

 

 

 

Gabriela Małek 



 

CIEKAWE MIEJSCA NA PODHALU 

 

Drewniany kościół w Dębnie 

Drewniany kościół Św. Michała Archanioła w Dębnie Podhalańskim to niezwykle cenny zabytek, pochodzący z 1490 roku. 

Jest to świątynia gotycka z drzewa modrzewiowego, przy budowie której nie używano gwoździ. Wewnątrz zachowała się 

wspaniała polichromia gotycko - renesansowa o 33 kolorach, z około 1500 roku. Godny podziwu jest też ołtarz główny 

z pięknym tryptykiem. Inne cenne zabytki to: gotycki krucyfiks z 1380 roku, tzw. Krzyż naturalny (drzewo życia), którego 

ramiona to gałęzie drzew oraz drewniane tabernakulum z XIV wieku. Od 2003 roku drewniany kościółek w Dębnie figuruje 

na Światowej Liście Dziedzictwa Kulturowego Unesco. 

 

 

Spiska Kraina w Niedzicy 

Spiska Kraina w Niedzicy to nowo otwarty park rozrywki, który stanowi świetne miejsce aktywnego wypoczynku dla całej 

rodziny.  

W Parku Miniatur powstały repliki zabytków sakralnych, zamków i innych obiektów, m.in. Czerwony Klasztor, Zamek 
Pieniński, zamek w Czorsztynie czy kościół w Dębnie no i oczywiście Zamek Dunajec w Niedzicy. Wszystkie miniatury zostały 
wykonane w skali 1:20. 

  



Obok Parków Miniatur znajduje się też Park Linowy Niebieski i Żółty, dmuchana zjeżdżalnia i dmuchany zamek.  

 

 

Łąki nad Spytkowicami 

Spytkowickie łąki, pola i uliczki co roku przyciągają wielu turystów nie tylko z Podhala, lecz także z całej Polski. To 

niesamowicie malownicza i piękna kraina, obok której nie sposób przejść obojętnie. 

 

 

Jezioro Czorsztyńskie 

Jezioro Czorsztyńskie to przepięknie położony sztuczny zbiornik, rozlewający się na Podhalu, u stóp Pienin, pomiędzy 
Niedzicą i Czorsztynem. Okolica jeziora jest tak malownicza, że jest to ulubione miejsce przystankowe dla turystów 
zmierzających w Pieniny.  

Rozległy Zalew Czorsztyński powstał poprzez spiętrzenie wód Dunajca, po wybudowaniu zapory wodnej w 
Niedzicy. Podstawowe cele powstania zbiornika to ochrona przeciwpowodziowa i przeciwpożarowa, ale dzięki powstaniu 
jeziora znacząco podniosły się też walory turystyczne tego regionu. 



 

 

Sanktuarium w Ludźmierzu  

Kościół Wniebowzięcia NMP w Ludźmierzu to najstarsza parafia na Podhalu. Już w XIII wieku osiedli tu Cystersi i wybudowali 
pierwszy kościół. 

Obecny kościół ludźmierski powstał w latach 1869-77. Wówczas z poprzedniego, modrzewiowego kościółka przeniesiono do 
niego ołtarz wielki z późnogotycką figurką Matki Bożej Ludźmierskiej z Dzieciątkiem Jezus. Już w XVIII wieku figurka ta była 
obiektem powszechnego kultu nie tylko na Podhalu, gdyż przybywali tu pielgrzymi z Pienin, Orawy, a nawet Słowacji. Ten 
cenny zabytek pochodzi z I połowy XV wieku. 

W 1997 roku Sanktuarium ludźmierskie odwiedził papież Jan Paweł II, którego pomnik stoi za kościołem, a 18 maja 2001 
zostało podniesione do godności bazyliki mniejszej. 

 

Natalia Kulpa 

 



 

 

 

 

 

Puszcza Borecka z Zagrodą Żubrów w Wolisku 

Puszcza Borecka jest wyjątkowo atrakcyjnym zakątkiem Pojezierza Mazurskiego. Charakterystycznym 

elementem jej krajobrazu są nie tylko gęste lasy i malownicze jeziora, ale także liczne wzniesienia, z 

których najwyższe przekraczają 200 m n. p. m. Na obszarze puszczy wytyczono cztery leśne rezerwaty 

przyrody mające na celu chronić najcenniejszą miejscową faunę i florę. Na skraju puszczy, w 

miejscowości Wolisko, działa zagroda żubrów z tarasem widokowym. Warto wykorzystać możliwości 

podziwiania tych stworzeń, będąc w okolicy. 

 

 

Twierdza Boyen w Giżycku 

Twierdza Boyen, zlokalizowana na przesmyku pomiędzy jeziorami Kisajno i Niegocin w Giżycku, jest 

charakterystyczną budowlą obronną w kształcie gwiazdy. Wzniesiono ją w połowie XIX wieku.  

Co warto zwiedzić w województwie 

Warmińsko-Mazurskim 



Wilczy Szaniec 

Tak zwany Wilczy Szaniec, dawna kwatera główna Adolfa Hitlera, to miejsce wyjątkowo tajemnicze, 

owiane licznymi legendami.  

 

 

Muzeum Mazurskie w Owczarni 

Muzeum w Owczarni powinno być obowiązkowym punktem dla każdego, kto chciałby zapoznać się z 

kulturą i dziedzictwem Mazurów, dawnych mieszkańców tych ziem. Placówka powstała z prywatnej 

inicjatywy Aleksandra Puszko w 1996 roku. 

 

 



 

Wiatrak w Starej Różance 

Kilka kilometrów na północ od Kętrzyna, na terenie niewielkiej wsi Stara Różanka, stoi murowany 

wiatrak typu holenderskiego z XIX wieku. 

 

 

 

Skansen w Olsztynku 

Skansen powstał w Królewcu ( obecny Kaliningrad ). Celem nadrzędnym założycieli było zachowanie dla 

przyszłych pokoleń dziedzictwa pruskiej architektury wiejskiej. 

 



 

Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt w Napromku 

Celem działającego od 2001 roku ośrodka rehabilitacji w Napromku jest opieka nad rannymi lub 

chorymi zwierzętami ( zarówno ptakami jak i ssakami ) 

 

Natalia Mazur   



 


