
 

PARK ROZRYWKI ENERGYLANDIA. Alicja Nowak-Wilk. 

 

 

 

Energylandia – tematyczny park rozrywki położony w Zatorze w województwie małopolskim, 

otwarty 14 lipca 2014 roku. Największy park rozrywki w Polsce . 

źródło wikipedia 

Poniżej link z filmikiem na którym, pokazany jest park rozrywki. 

https://www.youtube.com/watch?v=FctWmRlM-AY 

 

DĘBICA. Alicja Nowak-Wilk 

 

Dębica – miasto w województwie podkarpackim, siedziba powiatu dębickiego, położone nad 

rzeką Wisłoką, przy autostradzie A4, w Rynnie Podkarpackiej, na północnym skraju Pogórza 

Strzyżowskiego. Przed 1945 r. Dębica należała do województwa krakowskiego, po zakończeniu 

II wojny światowej weszła w skład nowo utworzonego województwa rzeszowskiego. 

 

Leży w historycznej Małopolsce, w dawnej ziemi sandomierskiej. Dębica uzyskała 

niezrealizowaną lokację miejską w 1358 roku, lokowana w 1372 roku, zdegradowana do 

kategorii miasteczka w 1785 roku. Prawa miejskie ponowne nadane w 1912 roku. W 1927 roku 

do Dębicy włączono zdegradowane miasto Kawęczyn.W latach 1975–1998 miasto 

https://www.youtube.com/watch?v=FctWmRlM-AY


administracyjnie należało do województwa tarnowskiego. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a-0FUsSMa8I&fbclid=IwAR0B7A_6_t8fARBaESWSzk

ZMBJMH0vXC_QXVF-QAO5b2G0D1tCB_o3ccibQ     -Dębica 

Dom do góry nogami – Zakopane – K. Pietryszko 

 

 Słyszeliście kiedyś o domu… Do góry nogami? Tak! Dobrze przeczytaliście. Dom do 

góry nogami. W Polsce mamy kilka takich domów: w Zakopanem, w Szymbarku i we 

Władysławowie. Osobiście byłam w takim domu w Zakopanem, dlatego mogę go Wam śmiało 

polecić ☺  

 W takim domu wszystko wygląda inaczej. Chodzimy po suficie, nad nami stoi (a raczej 

zwisa!) wyposażenie przyczepione do podłogi… Podczas wędrówki po takim domu inaczej 

odczuwamy siły grawitacji: utrzymanie równowagi nie jest wcale takie proste! Osoby            

z wrażliwym błędnikiem mogą odczuwać zawroty głowy i nie czuć się zbyt komfortowo w tym 

miejscu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jak będziecie w Zakopanem i będziecie czuć się na siłach gorąco polecam zwiedzenie tego 

domku. Dla jeszcze lepszej zachęty polecam Wam obejrzeć filmik z tego domu:  

https://www.youtube.com/watch?v=dpuUJ7UFUNE 

I jak Wam się podoba? ☺  

Źródło: https://www.polskieszlaki.pl/dom-do-gory-nogami-w-zakopanem.htm 

https://www.youtube.com/watch?v=a-0FUsSMa8I&fbclid=IwAR0B7A_6_t8fARBaESWSzkZMBJMH0vXC_QXVF-QAO5b2G0D1tCB_o3ccibQ
https://www.youtube.com/watch?v=a-0FUsSMa8I&fbclid=IwAR0B7A_6_t8fARBaESWSzkZMBJMH0vXC_QXVF-QAO5b2G0D1tCB_o3ccibQ
https://www.youtube.com/watch?v=dpuUJ7UFUNE
https://www.polskieszlaki.pl/dom-do-gory-nogami-w-zakopanem.htm


Jezioro Białe i okolice /M. Toczyńska Ożóg/ 

Dzisiaj zapraszam Was nad Jezioro Białe, które wchodzi w skład najdalej na północny 

wschód wysuniętej grupy jezior Pojezierza Łęczyńsko – Włodawskiego. Jezioro jest malowniczo 

położone. Jego ma łatwy dostęp do wody, twarde dno jest piaszczyste, a wody błękitne i czyste. 

Żyje w nim wiele gatunków ryb, m.in. lin, okoń, szczupak, sielawa, węgorz. Nad Jeziorem Białym 

można spotkać kaczki krzyżówki, perkozy, czaple siwe, łabędzie, błotniki stawowe. Od strony 

południowej jezioro otoczone jest lasem należącym do Sobiborskiego Parku Krajobrazowego.  

Nad jeziorem położona jest Okuninka - wieś letniskowa. Niezwykle atrakcyjne położenie nad 

Jeziorem Białym sprzyja rozwojowi turystyki i agroturystyki. Wokół jeziora w odległości 100-150 

m od jego brzegów biegnie lokalna droga i zlokalizowane są liczne ośrodki wypoczynkowe.    

W sezonie letnim czynne są restauracje, kawiarnie, dyskoteki, wypożyczalnie sprzętu 

sportowego pływackiego i rowerków kartingowych, kładów i , boiska do gier i zabaw, camping, 

pola namiotowe, zakłady gastronomiczne. Jezioro cieszy się dużą popularnością wśród turystów, 

latem ciężko jest znaleźć wolne miejsca. Wieczorem i nocą okolicę wypełnia muzyka z licznych 

dyskotek. 

 

Źródło zdjęcia: https://www.nowytydzien.pl/ 

 Nie każdy lubi hałas i tłumy wczasowiczów, dlatego polecam Wam zwiedzić okolice  

i poszukać kempingu nad jednym z sąsiednich jezior: Glinki (47ha), Czarne(24ha), Święte(6ha), 

Rogoźne (6ha), Lipiniec (4ha). Znajdziecie tam spokój i ciszę. Można rozbić namiot lub poszukać 

noclegu w okolicznych domach. Okolica jest bardzo atrakcyjna dla grzybiarzy, gdyż nie brakuje 

tam lasów obfitujących w grzyby. 

 

Źródło zdjęcia: http://www.ciekaweofertywedkarskie.pl/jezioro-glinki/ 

http://www.ciekaweofertywedkarskie.pl/jezioro-glinki/


 

Pustynia Błędowska – Elżbieta Wąchadło 

        W czasie ubiegłych wakacji udało mi się wraz z całą moją rodziną pojechać         

w niezwykłe miejsce, które znajduje się całkiem niedaleko od Dębicy, a wydaje się, jakby 

znajdowało się na całkiem obcym kontynencie, niczym w Afryce. Jeśli nie wierzycie, to sami je 

zobaczcie.  

Pustynia Błędowska  to największy w Polsce obszar lotnych piasków, leżący na pograniczu 

Wyżyny Śląskiej i Wyżyny Olkuskiej. Rozciąga się od Błędowa na zachodzie do gminy Klucze na 

wschodzie. Pustynia Błędowska to niewątpliwie jedna z większych ciekawostek przyrodniczych   

i krajobrazowych w Polsce, na pograniczu dwóch województw: śląskiego i małopolskiego. Zwana 

polską Saharą - największa pustynia na naszym kontynencie - to morze piasku i największy 

obszar piasków lotnych w środku kraju. Granicą północną pustyni jest wieś Chechło, a na 

południu jest ograniczona dużym obszarem leśnym. 

 

 

Pustynia położona jest na terenie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd, na granicy Wyżyny 

Olkuskiej i Wyżyny Śląskiej oraz pomiędzy Kluczami od wschodu i Błędowem od zachodu. Jej 

północną granicę wyznacza wieś Chechło. Przez obszar pustynny z zachodu na wschód, 

przepływa głęboką doliną rzeka Biała Przemsza, dzieląc ją na dwie nierówne części: mniejszą 

północną i większą południową. Łącznie Pustynia Błędowska zajmuje obszar około 32 km kw. 



. 

 

 

Nazwa Pustynia Błędowska nie oznacza jednak pustyni w sensie typowo geograficznym, a służy 
podkreśleniu wyjątkowości terenu i krajobrazu, którego nie spotkamy w żadnym innym zakątku 
Polski. Istnieje pewna legenda o samym powstaniu Pustyni Błędowskiej, a mianowicie podobno 
powstała ona z nadbałtyckich piasków. Dawno temu, kiedy w kopalnianych szybach 
wydobywano na tym terenie cynk i ołów, a przy okazji również srebro, górnicy hałasowali nad 
głowami diabłów. Diabły rozzłościło nie tylko stukanie na górze, przez które spać nie mogli, ale 
również to, że ludzie zabierali im srebro, które według nich należało tylko do podziemi. Wtedy 
jeden z diabłów wpadł na pomysł, aby zasypać kopalnie piaskiem. Kiedy wracał znad morza    
z wielkim worem piachu, zahaczył nim o wieżę kościoła kluczewskiego i przez ogromną dziurę  
w worku, piasek rozsypał się po okolicy, tworząc rozległą pustynię.Ciekawostką jest to, iż jeszcze 
na początku XX wieku można było zaobserwować tam burze piaskowe oraz zjawisko 
fatamorgany, a na terenie pustyni zostały zrealizowane zdjęcia do ekranizacji filmu "Faraon" 
oraz "W pustyni i w puszczy". 



Uważam, że  warto zobaczyć to niezwykłe miejsce w naszym kraju  w czasie nadchodzących 
wakacji. Może wybierzecie się tam z całą swoją rodziną? Jeśli się to Wam nie uda, to chociaż 
zobaczcie ją wirtualnie w Internecie. 

 Zachęcam Was do tego Kochani!:) 

Powyższe zdjęcia pochodzą ze źródła clipart. 

 

 

 

 


