
                              Dzisiaj chciałybyśmy zaprosić Was w dalszym ciągu do zagranicznych podróży 
wakacyjnych na żywo lub wirtualnie,  do pięknych i ciekawych miejsc w Europie.  
                                            

                                                    Wenecja – Elżbieta Wąchadło 

 

Wenecja  to miasto i gmina na północy Włoch nad Adriatykiem, stolica regionu Wenecja 
Euganejska. Ludność Wenecji w granicach administracyjnych wynosi około 260 tys. 
mieszkańców, z czego większość mieszka na lądzie stałym, a historyczne centrum 
zamieszkuje niecałe 60 tys. Wenecji nie da się opisać ani do niczego porównać. Jest jedyna w 
swoim rodzaju. Nazywana najpiękniejszym miastem świata. “Wolę być w Wenecji w jeden 
deszczowy dzień niż w pogodny w każdej innej stolicy” – stwierdził pisarz Herman Melville w 
1857 roku. Wenecja posiada niesamowity urok: zarówno w środku zimy, gdy jest pokryta 
czarującą mgłą, jak i w upalne dni, gdy weneckie kanały mienią się w słońcu, a gondolierzy 
częstują lokalnym winem. Zbudowanej na wodzie Wenecji od wieków wróżono upadek z 
powodu nietypowej lokalizacji. Tymczasem Wenecja świetnie znosi coroczne powodzie, 
organizuje huczny karnawał, przyciąga światowe gwiazdy na tutejszy festiwal filmowy i 
każdego roku przyjmuje ponad dwadzieścia milionów zachwyconych turystów. 

 

  

Wielu turystów uważa, że najpiękniejsze w Wenecji jest to, że bardzo łatwo się tutaj zgubić. 

W zasadzie to nie sposób się nie zgubić. Nie powinno nas to jednak martwić. Błądzenie po 

wąskich zakątkach i romantycznych alejkach daje wielką radość, szczególnie gdy nie jesteśmy 

tutaj sami. Zabawnie robi się wtedy, gdy chcemy dojść do jakiegoś miejsca, które z pozoru na 

mapie jest bardzo blisko. W rzeczywistości może okazać się, że dwa blisko położone punkty 

oddziela kanał lub kilka kanałów. Wtedy trzeba szukać mostów, przy okazji błądząc 

ponownie lub nieustannie wracając do punktu wyjścia. Spacerując po Wenecji będziemy 

mijać setki zabytkowych pałaców, kościołów, liczne muzea. Fascynować nas będą pięknie 

zdobione fasady i podmokłe drzwi, którymi wprost z łodzi wchodzi się do wnętrza kamienicy. 



Nawet niewielkie mosty biegnące nad kanałami są przepięknymi dziełami sztuki. Trudno w to 

uwierzyć, ale cała Wenecja zbudowana jest na drewnianych palach. Nie gniją one tylko 

dlatego, ponieważ nigdy nie mają kontaktu z tlenem. Kościół Santa Maria Della Salute stoi 

dzięki dziesiątkom pali wbitych w bagniste podłoże weneckiej laguny. 

 

 

Piękna jest ta Wenecja ? Co wy o niej sądzicie? Warto więc byłoby się do niej wybrać. 

Zachęcamy Was do tego serdecznie!:) 

Powyżej zamieszczone zdjęcia pochodzą ze źródła clipart.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Najbardziej bajkowy zamek świata /M. Toczyńska Ożóg/ 

Uwielbiacie bajki Disneya i zapewne pamiętacie piękny zamek z tych bajek. Jego 

pierwowzorem był zamek Neuschwanstein (Schloss Neuschwanstein) -  jeden z symboli niemieckiej 

turystyki i jednocześnie jeden z najbardziej malowniczo położonych pałaców w całej Europie. XIX-

wieczna budowla wznosi się na nierównym wzgórzu i otoczona jest imponującymi szczytami Alp 

Bawarskich. 

 

Źródło zdjęcia: http://www.sunkisstravel.com/parki/legolandniemcyzamek.html 

 

Za budowę zamku odpowiadał bawarski król Ludwik II Wittelsbach. Celem władcy było stworzenie dla 

siebie miejsca pełnego nawiązań do czasów średniowiecznych władców, bohaterów i ich 

legendarnych dokonań. Mimo imponującego rozmiaru i części sal typowych dla reprezentacyjnych 

pałaców zamek miał być jedynie prywatną rezydencją króla, do której tylko on i jego najbliżsi mieli 

mieć wstęp. 

Zamek Neuschwanstein znajduje się w na terenie gminy Schwangau i góruje nad historycznym 

miasteczkiem Hohenschwangau, które dziś ma status dzielnicy. Gmina Schwangau położona jest  

w południowej Bawarii nieopodal granicy z Austrią. 

Nazwa Neuschwanstein oznacza w wolnym tłumaczeniu Nowy Kamienny Łabędź (lub Nowy Kamień 

Łabędzi) i pojawiła się dopiero po śmierci władcy w 1886 roku. Wcześniej rezydencja nazywana była 

Neue Burg Hohenschwangau (Nowy Zamek Hohenschwangau). Dziś Zamek Neuschwanstein jest 

jedną z najczęściej odwiedzanych niemieckich atrakcji. Każdego roku przybywa zobaczyć go ponad 

milion turystów. 

 Ludwik II Wittelsbach był marzycielem, przez niektórych nazywany był nawet Bajkowym 

Królem, chociaż inni preferowali przydomek Szalony. Fascynował się średniowiecznymi władcami, 

bohaterami legend i sag, którzy często niemalże samodzielnie osiągali wielkie i szczytne cele.  

http://www.sunkisstravel.com/parki/legolandniemcyzamek.html


Miejsce na budowę nowej rezydencji nie było przypadkowe. W znajdującym się obok zamku 

Hohenschwangau władca spędził dzieciństwo i doceniał walory krajobrazowe tej okolicy. Zamek 

Neuschwanstein powstał w miejscu, w którym istniały już dawniej dwa zamki, ale w momencie 

budowy ich pozostałości zostały rozebrane. 

Budowa pałacu rozpoczęła się w 1868 roku, a 5 września 1869 roku położono kamień węgielny. 

Pierwsza część budynku gotowa była już w 1873 roku i od tego czasu Ludwik zatrzymywał się w 

pomieszczeniach pałacowych. Budowę szkieletu budynku zakończono w 1884 roku, chociaż wiele 

pomieszczeń nie było jeszcze wtedy wykończonych (i nie jest do dziś). 

Zgodnie z założeniami Ludwika pałac nie miał być nigdy odwiedzony przez osoby postronne, ale już 

siedem tygodni po jego śmierci imponująca budowla została udostępniona odwiedzającym. 

Wnętrze pałacu i najważniejsze pomieszczenia 

Apartamenty królewskie i pomieszczenia dla służby znajdują się trzecim i czwartym piętrze. Co może 

zdziwić, to pomieszczenia dla służby. W średniowieczu służba nie mogła raczej cieszyć się wieloma 

wygodami, a we wzorowanym na tym okresie zamku Ludwika ich pomieszczenia wydają się być 

wygodne i dobrze wykończone. W pomieszczeniach władcy w oczy rzucają się wygodne miejsca do 

czytania, gdzie Ludwik mógł oddawać się światu legend. Ciekawym elementem w pałacu jest z kolei 

sztuczna grota ze świetnym punktem widokowym. 

Jedną z największych sal w kompleksie jest Sala Tronowa (Thronsaal) wzorowana na bizantyjskich 

kościołach (m.in. Hagia Sophia). Rozglądając się dookoła wypatrzymy m.in.: postać Jezusa Chrystusa, 

dwunastu apostołów, świętych, dawnych władców czy nawet symbolikę nawiązująca do 

przedchrześcijańskich królestw. Pomieszczenie to imponuje przepychem, ale król nigdy nie planował 

przyjmować w nim oficjalnych delegacji. 

 

Źródło zdjęcia: https://www.podrozepoeuropie.pl/zamek-neuschwanstein-zwiedzanie/ 

 

 

https://www.podrozepoeuropie.pl/zamek-neuschwanstein-zwiedzanie/


Sypialnia króla zachwyca szczegółowymi zdobieniami, neogotyckim łóżkiem, ale również 

freskami nawiązującymi do legendy o Tristanie i Izoldzie.  

 

 

Źródło zdjęcia: https://www.podrozepoeuropie.pl/zamek-neuschwanstein-zwiedzanie/ 

 

W wielu pokojach wyróżnia się kolor niebieski (który dominuje też w innych miejscach związanych z 

Bajkowym Królem) oraz wszechobecny motyw łabędzia nawiązujący do legendy o Rycerzu Łabędzia 

Lohengrinie. 

Obejrzyjcie krótki film: https://www.youtube.com/watch?v=7lX8OzMrHCg 

 

 

Czechy – Ojczyzna Krecika – K. Pietryszko 

 

 Wielu z Was bardzo lubi oglądać Krecika. A czy 

wiedzieliście, że Krecik pochodzi z Czech? Czechy są 

krajem mniejszym od Polski, ale nie brakuje tam atrakcji. 

Wystarczy wspomnieć, że jest tam aż 12 zabytków 

UNESCO. Nie będę jednak opisywać zabytków, skupię się 

na tym, co lubicie najbardziej, czyli – Kreciku.  

Ciekawostką jest, że Krecik powstał przez przypadek. 

Autor Krecika otrzymał zlecenie, aby wyprodukować bajkę 

edukacyjną dla dzieci o tym, jak powstaje… Płótno lniane! A 

że autor nie chciał zanudzać dzieci wymyślił postać Krecika 

https://www.podrozepoeuropie.pl/zamek-neuschwanstein-zwiedzanie/
https://www.youtube.com/watch?v=7lX8OzMrHCg


 Dlatego pierwszy odcinek opowiadał o tym, jak różne zwierzęta pomagają Krecikowi 

uszyć wymarzone niebieskie ogrodniczki   O to ta bajeczka: 

https://www.youtube.com/watch?v=_t2M-egOzA8 

 W ten sposób Krecik zdobył popularność wśród dzieci w aż ponad sześćdziesięciu 

krajach! Krecik stał się również bohaterem książeczek dla dzieci.  

 Inną ciekawostką jest to, że 19 – centymetrowa maskotka Krecika poleciała w kosmos 

z załogą promu Endeavour w jego ostatnią misję. Czyż to nie urocze?   

 Zachęcam Was do pokolorowania Krecika   [kolorowanka pochodzi ze strony: 

https://miastodzieci.pl/kolorowanki/krecik-i-kwiatki/] 

https://www.youtube.com/watch?v=_t2M-egOzA8
https://miastodzieci.pl/kolorowanki/krecik-i-kwiatki/


 



AUSTRIA-WIEDEŃ - Alicja Nowak - Wilk 

 

Austria to państwo położone w Europie Środkowej, federacja dziewięciu krajów związkowych ze 

stolicą    w Wiedniu. Od 1995 Austria należy do Unii Europejskiej. 

Wiedeń to  stolica i największe miasto w Austrii położone w północno-wschodniej części kraju, nad 

Dunajem oraz miasto statutarne tworzące jednocześnie odrębny kraj związkowy. 

źródło-Wikipedia 

Poniżej udostępniam Wam linki do filmików związanych z tym tematem: 

https://www.youtube.com/watch?v=JfKKjD0GSZo-Wiedeń 

https://www.youtube.com/watch?v=YRSubxbfKzg- Wiedeń 

https://www.youtube.com/watch?v=OIiXru8r5fA  -  letnia rezydencja cesarzowej Sisi 

https://www.youtube.com/watch?v=SJNgDAx85aI Austria 

  

https://www.youtube.com/watch?v=JfKKjD0GSZo-Wiedeń
https://www.youtube.com/watch?v=YRSubxbfKzg
https://www.youtube.com/watch?v=OIiXru8r5fA
https://www.youtube.com/watch?v=SJNgDAx85aI

