
 

Kochani!  

W tym tygodniu pragniemy zaprosić Was do wędrówki po różnych zakątkach naszego 

kraju oraz tych, które znajdują się poza granicami Polski. Mamy nadzieję, że wybrane przez 

nas miejsca przypadną Wam do gustu i pozwolą Wam na chwilę oderwać się myślami od 

komputera i marzyć   

 

Zalipie - Malowana wieś – K. Pietryszko 

Niedaleko nas, mianowicie w województwie Małopolskim, istnieje pewna mała, 

kolorowa wieś – Zalipie. Pewnie niczym nie odróżniałaby się od innych wsi w naszym 

pięknym kraju, gdyby nie jeden szczegół o który zadbały dawno temu tamtejsze 

gospodynie… Jesteście ciekawi, co takiego odróżnia Zalipie od innych wsi?  

Popatrzcie na te zdjęcia:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dostrzegacie już w czym tkwi wyjątkowość tego miejsca?  

Wszystkie zdjęcia pochodzą ze strony: https://podroze.se.pl/polska/malopolskie/barwny-weekend-w-

polsce-odwiedz-zalipie-i-zobacz-jak-gospodynie-maluja-swoj-swiat/5555/ 

https://podroze.se.pl/polska/malopolskie/barwny-weekend-w-polsce-odwiedz-zalipie-i-zobacz-jak-gospodynie-maluja-swoj-swiat/5555/
https://podroze.se.pl/polska/malopolskie/barwny-weekend-w-polsce-odwiedz-zalipie-i-zobacz-jak-gospodynie-maluja-swoj-swiat/5555/


 Tak, zgadza się. W pięknych, kolorowych malowidłach na 

elewacjach starych domów, ławek, stołów, drzew, budach dla psów oraz na innych 

przedmiotach codziennego użytku.   

 Felicja Curyłowa znacząco przyczyniła się do rozsławienia tego 

miejsca i na pewno wiele razy o niej usłyszycie odwiedzając wieś Zalipie. Ta urodzona w 

1904 roku kobieta od dziecka malowała i haftowała. To ona ozdobiła dom i pokoje w ten 

malowniczy, kolorowy sposób jak mogliście dostrzec na zdjęciach. Bardzo jej zależało na 

tym, aby zwyczaj malowania chat przetrwał jak najdłużej, dlatego uczyła tych zdobień 

młodsze od siebie kobiety. Dzięki swojemu silnemu charakterowi zapewniła wsi rozgłos, przy 

okazji promowała zalipiańskie zwyczaje i działała na rzecz modernizacji wsi. To dzięki niej 

powstał Dom Malarek – dom kultury, w którym kobiety po dzień dzisiejszy mogą spotykać 

się i tworzyć swoje dzieła. Turyści odwiedzający to miejsce mogą tam odpocząć i posilić się 

przed dalszym wędrowaniem. Dalszym wędrowaniem, ponieważ malowane domy rozrzucone 

są po całej wsi i trzeba nastawić się na długie, aczkolwiek przyjemne i zdrowe – 

spacerowanie   

 W związku z tym, że głównym motywem tej wsi jak 

zauważyliście są kwiaty proponujemy pokolorowanie kwiatuszków Dajcie ponieść się 

swojej wyobraźni i pomalujcie je na różne, żywe kolory. Tak, jak mogłaby to zrobić Felicja 

Curyłowa  

 Do wyboru dwie kolorowanki (kolorowanki pochodzą ze strony: 

https://www.e-kolorowanki.eu/kwiaty/).  

 

 

 

https://www.e-kolorowanki.eu/kwiaty/


 

 

 



 

 



Szczawnica i Pieniny /M. Toczyńska Ożóg/ 

Zapraszam Was dzisiaj do Szczawnicy, położonej u podnóża Pienin, a zwaną ,,królową 

polskich zdrojów”. Przyjechać do Szczawnicy i nie wyjść w Pieniny, to jakby nigdy nie 

przyjechać do Szczawnicy! W opcji minimum wypadałoby chociaż podjechać kolejką na 

Palenicę, ale zachęcam do większego wysiłku. Szlaki w Pieninach nie należą do bardzo 

trudnych i spokojnie poradzą sobie z nimi nawet mniej zaprawieni miłośnicy górskich 

wycieczek. Pieniński Park Narodowy to jeden z najmniejszych, ale bardzo atrakcyjnych 

 i chętnie odwiedzanych przez turystów rejonów. Park obejmuje najcenniejsze tereny Pienin 

Właściwych z Masywem Trzech Koron, Pieninkami i Pieninami Czorsztyńskimi oraz mały 

fragment Pienin Spiskich - Zielone Skałki. Pasma rozdzielone są doliną Dunajca, którego 

Przełom również wchodzi w skład Parku. W obrębie Parku nie znajdują się Małe Pieniny  

z malowniczym wąwozem Homole. Z wąwozu prowadzi malowniczy szlak pieszy i rowerowy 

na Palenicę. To rejon, który również warto odwiedzić, także ze względu na cerkwie w 

Jaworkach i Szlachtowej. Innym znanym wąwozem jest Wąwóz Szopczański, przez który 

prowadzi jeden ze szlaków na Trzy Korony. 

 Wąwóz Homole 

Źródło zdjęcia: https://hasajacezajace.com/wawoz-homole-oraz-wysoka-pieniny/ 

Swoją popularność Pieniny zawdzięczają pięknej przyrodzie i niesamowitym widokom 

- poszarpane, wapienne skały, wąwozy, urwiska, zielone łąki z licznymi gatunkami motyli, 

dzika rzeka z unoszącymi się na niej tratwami. 

Warto przejść się trasą prowadzącą przez rezerwat „Biała Woda”. Zajrzyjcie tam, jeśli 

szukacie prostej trasy na rodzinną przechadzkę po terenach dawnej łemkowskiej wsi. 

Największą atrakcją jest jednak spływ Dunajcem, jednym z najpiękniejszych w Europie 

przełomów rzecznych. Spływ rozpoczyna się w miejscowości Kąty, a kończy w Szczawnicy lub 

w Krościenku. Długość spływu wynosi 18 km, czas trwania ok. 2 godz. 20 minut. 

Obejrzyjcie, jak wygląda spływ Dunajcem: 

https://www.youtube.com/watch?v=OlY0rHKeQK4 

 

https://hasajacezajace.com/wawoz-homole-oraz-wysoka-pieniny/
https://www.youtube.com/watch?v=OlY0rHKeQK4


 Spływ Dunajcem. Widok na Trzy Korony 

Źródło zdjęcia: http://www.krynica.pl/Sp%C5%82yw-Dunajcem-c349.html 

Dużą popularnością cieszą się szlaki prowadzące na Trzy Korony (982 m n.p.m.) 

 i Sokolicę (747 m n.p.m.). Z platformy widokowej na Trzech Koronach rozciąga się wspaniały 

widok na przełom Dunajca, Tatry, Gorce i Beskid Sądecki. Często tworzą się kolejki chętnych 

do wejścia na platformę. 

 Widok z Trzech Koron 

Źródło zdjęcia: https://www.photoblog.pl/vida86/45128239/pieniny-widok-z-trzech-koron.html 

 Sama Szczawnica jest również piękną i atrakcyjną turystycznie miejscowością. Jestem nią 

zachwycona od pierwszego w niej pobytu. Położona pomiędzy górami, z niesamowitymi widokami 

 i klimatem. Każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Miast jest uzdrowiskiem pełnym starych, ale pięknie 

odnowionych sanatoriów. Po Szczawnicy można spacerować po Parku Górnym, otoczonym stylowymi 

willami, lub po Parku Dolnym, z którego jest niedaleko nad malowniczy deptak nad Grajcarkiem. Jeśli 

zmęczysz się spacerem, możesz przysiąść na ławeczce lub zanurzyć nogi w zimnych wodach potoku. 

 Deptak nad Grajcarkiem 

Źródło zdjęcia: https://www.willamagiera.pl/promenada-w-szczawnicy.htm 

http://www.krynica.pl/Sp%C5%82yw-Dunajcem-c349.html
https://www.photoblog.pl/vida86/45128239/pieniny-widok-z-trzech-koron.html
https://www.willamagiera.pl/promenada-w-szczawnicy.htm


Obejrzyjcie: Spacerkiem wzdłuż Grajcarka: https://www.youtube.com/watch?v=KBCnink2158 

W Szczawnicy jest wiele wypożyczali rowerów, z których turyści chętnie korzystają, bo 

ciekawych tras rowerowych tam nie brakuje.  

Uzdrowisko słynie z wód mineralnych, dlatego kuracjusze i miejscowi mieszkańcy chętnie 

odwiedzają Pijalnię Wód Mineralnych – Dom Zdrojowy. 

  

Nieopodal Szczawnicy (ok. 3 km od centrum) znajdziemy malowniczy wodospad Zaskalnik. 

Sam wodospad ma ok 5 m wysokości i zazwyczaj płynie wolnym, spokojnym rytmem. Warto 

zobaczyć go także po obfitych opadach, kiedy to zmienia swoje oblicze - nurt potoku 

stanowczo przyśpiesza i staje się groźny. 

 

 

Serdecznie zapraszam Was do odwiedzenia Szczawnicy, nie zawiedziecie się 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KBCnink2158


MUSZYNA- OGRODY SENSORYCZNE . Alicja Nowak -Wilk 

 

 

źródło google 

 

Muszyna (łac. Mussina) – miasto w województwie małopolskim, w powiecie nowosądeckim, 

siedziba gminy miejsko-wiejskiej Muszyna. Muszyna posiada status miejscowości 

uzdrowiskowej z licznymi odwiertami i rozlewniami wód mineralnych. Znajdują się tam 

pijalnie wody mineralnej, sanatoria uzdrowiskowe, baseny oraz parki. 

 

Największe w naszym kraju ogrody sensoryczne, czyli ogrody zmysłów znajdują się w 

Muszynie na południu Polski. 

Ogród sensoryczny zaprojektowano tak aby w celowy oraz zintensyfikowany sposób 

oddziaływać na zmysły pozawzrokowe. Odbywa się to w stopniu większym niż zwykle. Obok 

funkcji spacerowo – rekreacyjnej, ogród zmysłów pełni także funkcje terapii wraz z nauką dla 

dzieci i osób niepełnosprawnych. Miejsce to zostało podzielone na kilka stref: zapachową, 

zdrowia, słuchową, wzrokową, smakową oraz dotykową. 

Ogród Zdrowia zawiera przyrządy do ćwiczeń. Porastają go kompozycje kwiatowe z róż, 

klonów oraz świerków. Ogród Zapachu to ogród, w którym rosnące rośliny wydają 

najbardziej intensywne zapachy, np.: hiacynty bądź lilie. W Ogrodzie Dźwięku szumią 

drzewa, płynąca woda wydaje szmery, ptaki świergoczą, a żwir chrzęści pod stopami. W 

strefie zapachowo – dotykowej wytężamy nasze zmysły dotyku oraz węchu. Rosnące tutaj 

rośliny charakteryzują się intrygującym zapachem oraz ciekawą fakturą. Natomiast w 

Ogrodzie Smaku możemy spróbować owoców w trakcie owocobrania. Zaobserwujemy tu 

wegetację roczną roślin. 



źródło -wikipedia,google 

Zapraszamy do oglądnięcia materiałów związanych z powyższym tematem. 

https://www.atrakcjekrynicy.pl/ogrody-zmyslow-muszyna.html 

https://www.youtube.com/watch?v=T8PGW7pblSQ 

 

                                              Kołobrzeg – Elżbieta Wąchadło 

        To nadmorskie miasto, które jest moim  ulubionym miejscem wakacyjnego wypoczynku  

już od kilku lat z całą moją rodziną. Bardzo polecam Wam odwiedzić to miejsce podczas 

zbliżających się wakacji. Jeśli Wam się to nie uda, to zapraszam chociaż do odwiedzenia tego 

miejsca w sposób wirtualny.   

Kołobrzeg to największe i najznakomitsze uzdrowisko na polskim Wybrzeżu, leżące w 

województwie  zachodniopomorskim, przy ujściu rzeki Parsęty do Bałtyku. Ponadto jest to 

morski port handlowy, rybacki, pasażerski i wojenny. Już na początku XIX wieku zaczęto 

dostrzegać walory uzdrowiskowe Kołobrzegu, ale przełomowym momentem w dziejach 

miasta była decyzja z 1872 roku o likwidacji twierdzy wojskowej. Ośrodek w krótkim czasie 

stał się kurortem, zaczęto rozbudowę dzielnicy uzdrowiskowej, posadzono nadmorski park, a 

w mieście powstały liczne zieleńce. Zwiedzanie pięknego Kołobrzegu najlepiej zacząć od 

najatrakcyjniejszej nadmorskiej dzielnicy uzdrowiskowej. Ważnym jej elementem jest 

kołobrzeski port, który leży przy ujściu Parsęty do morza. Jest to największy port w Polsce ,a  

na ulicy Szkolnej cumują statki pasażerskie, którymi można dostać się m.in. na wyspę 

Bornholm do Danii. W porcie w Kołobrzegu można podziwiać okręty wojskowe zacumowane 

w basenie portu Marynarki Wojennej. Można je zwiedzać w czasie trwania Dni Morza oraz w 

święta państwowe. Niebywałą atrakcją są też rejsy wycieczkowe organizowane na 

„zabytkowych” żaglowcach. Dodatkową atrakcją dla turystów są świeże ryby prosto z kutra. 

Przystań rybacka znajduje się przy ulicy Bałtyckiej. 

 

https://www.atrakcjekrynicy.pl/ogrody-zmyslow-muszyna.html
https://www.youtube.com/watch?v=T8PGW7pblSQ
https://www.polskieszlaki.pl/atrakcje/woj-zachodniopomorskie/
https://www.polskieszlaki.pl/twierdza-kolobrzeg.htm
https://www.polskieszlaki.pl/port-w-kolobrzegu.htm


 
 
 
Przy porcie stoi kołobrzeska Latarnia Morska z 1945 roku. Można wejść na jej taras 
widokowy i podziwiać piękną panoramę okolicy. Zamieszczam Wam zdjęcie poniżej. 
 
 
 

https://www.polskieszlaki.pl/latarnia-morska-w-kolobrzegu.htm
https://www.polskieszlaki.pl/latarnia-morska-w-kolobrzegu.htm


 

 

 

Las Kołobrzeski 

Podczele - Las Kołobrzeski to dzielnica Kołobrzegu, w której można odpocząć od zgiełku 
miasta. Dojechać stąd można z centrum piękną ścieżką rowerową o długości 4 km. Można 
znaleźć tu szeroką plażę, dziką przyrodę. Jest to również raj dla miłośników militariów. 
Podczele to coś w rodzaju skansenu rosyjskiej bazy lotniskowej z okresu zimnej wojny. Do 
dziś zachowały się żelbetowe schronohangary, a na okolicznych budynkach czerwone 
gwiazdy. Obecnie na lotnisku odbywają są zloty miłośników szybkich motorów oraz koncerty, 
jest też możliwość uprawiania sportów powietrznych. 

 



Trasa rowerowa Kołobrzeg –Ustronie Morskie 

W Kołobrzegu w czasie letnich wakacji czeka na turystów wiele wspaniałych atrakcji. 

Odbywają się liczne koncerty muzyczne w plenerze. Oprócz plażowania w ciepłe słoneczne 

dni można wybrać się rowerami poza miasto, jadąc wyznaczonymi ścieżkami rowerowymi do 

pobliskich, mniejszych i atrakcyjnych pod względem walorów przyrodniczych miejscowości. 

Niepowtarzalny jest widok pięknego zachodu słońca nad morzem. Zresztą sami to zobaczcie.

 

    



  Kołobrzeg słynie z wysokiej zawartości leczniczego jodu w powietrzu, dlatego jest uznany za 

miasto uzdrowiskowe i znajduje się tam bardzo dużo sanatoriów i uzdrowisk. 

Warto więc w celu zmiany klimatu i zaczerpnięcia świeżego powietrza morskiego wybrać się 

latem w to niezwykle, pełne uroków miejsce. 

Zachęcam Was gorąco i pozdrawiam!:)  

 

Powyższe zdjęcia pochodzą ze źródła clipart  

 


