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„Muminki” (odc. 10.) – Koniec kłopotów Nini 
https://www.youtube.com/watch?v=tR8l5qZMGxU 
 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

             CO WARTO ZOBACZYĆ W POLSCE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tR8l5qZMGxU


                       Zapraszam na wycieczkę po przepięknych miejscach w Polsce. 

             Zachęcam do stworzenia pracy plastycznej,  przedstawiającej miejsce 

Waszym zdaniem  najbardziej urokliwe, lub takie, które chcielibyście odwiedzić. 

 

Górskie wędrówki po Polsce 

 



 
Morskie Oko. Morskie Oko to według wielu turystów najpiękniejszy staw 

tatrzański. Położony jest w górnej części Doliny Rybiego Potoku. To także drugi, 

obok Giewontu, symbol polskich Tatr. Niegdyś wierzono, że ma podziemne 

połączenie z morzem - stąd jego nazwa.  

 

 

 

 



 
Śnieżne Kotły. Śnieżne Kotły są męczące, ale warto. Znad kotłów rozpościera się 

wspaniała panorama na Pogórze Karkonoskie i Kotlinę Jeleniogórską. Jest 

najbardziej efektowną przepaścią w Karkonoszach. Urwiska Dużego Kotła osiągają 

ponad 200 metrów wysokości. Wyrzeźbione zostały przez lodowce, które niegdyś 

tu zalegały.  



 

 
Dolina Pięciu Stawów jest zbiornikiem wodnym w Tatrach. Podobno gdyby na 

jego dnie umieszczono krakowski kościół Mariacki z wody sterczałaby tylko 

chorągiewka z wyższej wieży.. Dolina Pięciu Stawów to jedno z najpiękniejszych, 

a zarazem najbardziej popularnych miejsc w Tatrach. Nazwa doliny wywodzi się 



od występujących w niej polodowcowych stawów - są to: Wielki Staw Polski, 

Przedni Staw Polski, Zadni Staw Polski, Czarny Staw Polski i Mały Staw Polski. 

Wszystkie one składają się na charakterystyczny wspaniały krajobraz tej 

tatrzańskiej doliny.  

 

 
 

Mały Staw, Karkonosze. Jednym z najbardziej urokliwych miejsc w 

Karkonoszach jest Mały Staw, do którego przytuliło się schronisko Samotnia. 



Samotnia słynie z przytulnej atmosfery drewnianych wnętrz i domowej kuchni. Z 

Samotni prowadzi jedna z wielu dróg na Śnieżkę.  

 

 



Połoniny Caryńska i Wetlińska, Bieszczady. Wycieczki na Połoniny Wetlińską i 

Caryńską są obowiązkową atrakcją pobytu w Bieszczadach. To spotkanie z piękną 

bieszczadzką przyrodą. Połonina Wetlińska jest doskonałym punktem widokowym, 

prowadzi na nią kilka szlaków. Połoninę Caryńską charakteryzuje dzikość 

krajobrazu. W jej matecznikach żyją m.in. niedźwiedzie, rysie, żbiki, 

wilki. Bieszczady. Połoniny jesienią o zachodzie słońca. 



 
 

 



Jezioro Solińskie. Jezioro Solińskie nazywane jest "bieszczadzkim morzem". 

Otoczone wzgórzami sztuczne jezioro jest zbiornikiem głębokim, a pływanie w 

nim jest dozwolone tylko w kilkunastu wyznaczonych miejscach. Wokół zbiornika 

solińskiego powstały kurorty wypoczynkowe i uzdrowiskowe. Warto popływać po 

Jeziorze Solińskim statkiem, podziwiając okalające taflę wody szczyty 

Bieszczadów.  

 

Góry Stołowe 

Góry Stołowe to jedyne takie góry w Polsce! Można powiedzieć, że nie są ani 

wysokie, ani specjalnie rozległe, ale na pewno absolutnie unikalne pod względem 

unikalnej struktury skał. Spotkacie tam skalne labirynty, szczyty ze skalnych 

bloków i ścieżki wśród kamiennych grzybów. Polecane są szczególnie na wyjazd z 

dziećmi – z pewnością nie będą się nudzić! 

 



 

 



 

 

Góry Pieniny 

Pieniny słyną z nieco innych panoram roztaczających się z tamtejszych szczytów. 

Z Sokolicy, na przykład, można cieszyć się niesamowitym widokiem na Dunajec 

wijący się kilkaset metrów poniżej. Trzy Korony uraczą Was z kolei pięknym  

widokiem na Tatry. Do tego do dyspozycji pozostaje wiele innych pięknych tras 



ciągnących się wzdłuż granicy ze Słowacją. Nie boisz się wody? Musisz 

spróbować spływu Dunajcem! Z kolei poszukującym tajemniczych historii 

polecamy odwiedzić zamki nad zalewem Czorsztyńskim. 
 

Spływ Dunajcem to jedna z popularniejszych atrakcji w Pieninach 
 

 

 



Karkonosze 

Karkonosze nie są tak wysokie jak Tatry, ale w naszej opinii są dla nich doskonałą 

alternatywą, gdyż jak na polskie warunki tamtejsze szczyty są bardzo wysokie 

(Śnieżka 1603 m n.p.m). Do tego malowniczo położone górskie stawy, kilkuset 

metrowe pionowe ściany śnieżnych Kotłów i wiele pięknych wodospadów. 



 



 

 
Śnieżka z charakterystycznym obserwatorium astronomicznym to symbol 

Karkonoszy. 
 
 
 
 
 



Beskid Sądecki 

Czym nas urzekł Beskid Sądecki? To z pewnością dość łagodne, ale jednak ciągle 

wymagające szlaki, magia Szlaku Węgierskiego i urocze drewniane cerkwie 

rozsiane po dolinach. Wybierasz wejście na Radziejową czy rowerowy podjazd po 

Wierchomlę? A może wolisz zwiedzać Muszynę albo Krynicę? W Beskidzie 

Sądeckim atrakcji nie brakuje! 
 

 
Radziejowa to najwyższy szczyt w Beskidzie Sądeckim 
 
 



 
Widok ze szlaku w Beskidzie Sądeckim 
 
 
 
 



 



Klify na wyspie Wolin. Na wyspie Wolin znajduje się najwyższe w kraju 

wybrzeże klifowe. Klify ciągną się tu na przestrzeni 15 km. Najwyższy klif - Gosań 

opada na wąską, kamienistą plażę 93-metrową, prawie pionową ścianą. Można się 

na niego wspiąć i zobaczyć niemal całą Zatokę Pomorską, Międzyzdroje, 

Świnoujście. 

 

Najpiękniejsze polskie miasta i miasteczka 



 
Kraków. Kraków to miasto pełne zabytków światowej klasy, a także miasto, w 

którym można się dobrze bawić, z ciekawą ofertą kulturalną, fajnymi knajpami i 

klubami. Kraków ma swój specyficzny klimat, a w szczególności zabytkową 

dzielnicę Kazimierz.  

 



 



Stare Miasto w Warszawie. W czasie Powstania Warszawskiego ponad 85 proc. 

Starego Miasta zostało zniszczone. Po wojnie, w ciągu pięciu lat najpiękniejsza 

dzielnica stolicy została odbudowana. Stare Miasto w Warszawie jest jedynym na 

świecie przykładem kompletnej odbudowy zabytków, powstałych między XIII a 

XX wiekiem. Dziś historyczne centrum Warszawy przypomina oddzielne 

miasteczko. Posiada ciasną zabudowę oraz średniowieczny układ ulic. Zachwyca 

każdego turystę i wciąż rozkochuje w sobie mieszkańców Warszawy.  
 



 
Sandomierz, Polska. Sandomierz położony malowniczo na siedmiu wzgórzach 

nad Wisłą porównywany jest czasem do Rzymu. To jedno z najstarszych polskich 

miast. Można tu podziwiać ponad sto zabytków, będących świadectwem 



tysiącletniej historii miasta, a także chłonąć wyjątkowy klimat urokliwych uliczek i 

zaułków Sandomierza.  

 

 

 



Gdańsk. Gdańsk to jedno z piękniejszych miast w Polsce. Jest skupiskiem 

zabytków architektonicznych. W Gdańsku znajduje się m.in. największa 

średniowieczna świątynia z cegły w Europie - Bazylika Mariacka. 
 

 

 



Lublin. Lublin to bardzo ładne miasto. Starówka Lublina została gruntownie 

odnowiona, oferuje wiele cennych i pięknych zabytków. Warto zobaczyć Zamek 

Lubelski, a także około 300-metrową trasę turystyczną biegnącą pod zabudową 

Starego Miasta.  
 

 



Łódź. Łódź jest ważnym centrum kulturalnym w Polsce, a ulica Piotrkowska 

należy do najładniejszych w kraju. Warto zobaczyć architekturę starych fabryk i 

niezwykłe kontrasty Łodzi.  

 



 



Hala Stulecia, Wrocław. Hala Stulecia we Wrocławiu to konstrukcja przełomowa 

w historii architektury, zbudowana na planie koła z wykorzystaniem żelbetonu. Na 

cylindrycznej widowni mieści się ok. 6 tys. osób. Kopuła ma wysokość 23 metrów 

i zwieńczona jest latarnią ze stali i szkła. Obecnie hala jest miejscem wielu imprez 

sportowych, kongresów i targów.  

 



 
Przemyśl. Przemyśl należy do najstarszych polskich miast i ma wyjątkowo 

ciekawą historię. Miasto położone u podnóża Karpat, szczyci się bogactwem 



zabytków, urzeka pejzażem stromych uliczek i wspinających się po nich wież 

starych kościołów. Na wyjątkowy klimat miasta wpływa bliskość dawnych 

polskich Kresów.  

 



 



Łowicz. Łowicz to jedno z najbogatszych w zabytki miast Mazowsza, a także 

ośrodek kultywowanego tu folkloru, który warto bliżej poznać, wybierając się do 

łowickiego muzeum.  

 

 



 



Kazimierz Dolny. Kazimierz Dolny to niewielka miejscowość o niesamowitym 

klimacie ulokowana malowniczo w Małopolskim Przełomie Wisły. Znajduje się tu 

m.in. piękny rynek z charakterystyczną studnią i wspaniałymi kamienicami oraz 

ciekawy kościół pw. św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja. Ponad rynkiem wznosi 

się też wzgórze Trzech Krzyży, z którego roztacza się wspaniały widok na miasto i 

okolicę. 

 

Wiślana Trasa Rowerowa w Małopolsce 

Trasa ta to część niezwykle ambitnego rowerowego projektu w województwie 

małopolskim. Zgodnie z założeniami do 2020 roku powstanie tu 1000 km ścieżek 

rowerowych poprowadzonych w dużej mierze po wałach rzek takich jak Wisła czy 

Dunajec. Po ukończeniu tej inwestycji możliwe będzie dotarcie rowerem z jednego 

krańca Małopolski na drugi. Czego spodziewać się po tym projekcie? Przekonacie 

się na zakończonym w dużej mierze odcinku Oświęcim – Kraków. 



 



Wiślana Trasa Rowerowa widziana z góry! 

 

Najpiękniejsze zamki Polski 

 

 



Zamek Krzyżtopór z lotu ptaka. Robi wrażenie? 

 



 

Zamek Ogrodzieniec 

Zamek Ogrodzieniec zrobił na nas największe wrażenie ze wszystkich obiektów na 

Szlaku Orlich Gniazd. Ta trwała ruina dawnego zamku pięknie wkomponowała się 

w wapienne skały Jury Krakowsko Częstochowskiej. 

 



 

Zamek Ogrodzieniec co roku przyciąga rzesze turystów- Kazimierz Wielki mógłby 

być z siebie dumny! 

 

Zamek  krzyżacki w Malborku 

Leżący nad brzegiem Nogatu zamek krzyżacki w Malborku to największa ceglany 

zamek w Europie- wszak Malbork służył Zakonowi Krzyżackiemu za stolicę, to i 

jego siedziba musiała być słusznych rozmiarów. 



 

Zamek w Malborku zimową porą. 

 



 



Zamek krzyżacki w Malborku. Zamek krzyżacki w Malborku ma ponad 250 000 

metrów sześciennych i jest najdoskonalszym przykładem obronnej budowli 

gotyckiej. Nazywa się go największą górą cegieł w Europie, ponieważ do jego 

budowy Krzyżacy zużyli miliony sztuk tego budulca. Obecnie obiekt jest prawie 

całkowicie odrestaurowany i turyści mogą zwiedzić większą część tej olbrzymiej 

warowni.  

 



 



Zamek w Mosznej. Zamek w Mosznej robi wrażenie na każdym. Trzy, powstałe w 

różnych latach, części zamku prezentują styl barokowy, neorenesansowy i 

neogotycki. To połączenie sprawiło, że zamek w Mosznej jest z pewnością jedną z 

najpiękniejszych tego typu budowli w tej części Europy. W zamku znajduje się 365 

pomieszczeń, a na zewnątrz naliczyć można aż 99 wież i wieżyczek. To zamek jak 

z bajki.  

 



 
Zamek Książ. Zamek Książ leżący w granicach Wałbrzycha to jeden z najbardziej 

intrygujących zamków w Polsce. Znajduje się w nim szyb prowadzący do 

tajemniczych podziemi z czasów obecności w tym miejscu hitlerowców, którzy 



zamek w Książu przeznaczyli na kwaterę swoich władz. Dziś można podziwiać 

imponującą bryłę pałacu, niektóre jego części, tarasy i palmiarnię. Zamek otoczony 

jest pięknym parkiem krajobrazowym.  

 

 

                                                                                                  DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ  

 


