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CIEKAWE BEZPIECZNE WAKACJE
lasy, potoki
Dlaczego polecam Roztocze?

ROZTOCZE - KRAINA LASÓW I POTOKÓW
Mieszka tam mój dziadek i zawsze spędzamy cudowne wakacje. Nasze wędrówki zaczynamy w Suścu, rejonie
pełnym lasów i potoków zwanych tam Szumami.
Susiec to kraina lasów, rzek i słońca. Znajduje się tu też molo idealne do słonecznych kąpieli oraz
wypożyczalnia sprzętu wodnego, np. kajaków. A dla odważnych jest super park linowy w koronach drzew.
Kiedy kogoś złapie mały głód, o nic nie musi się martwić, ponieważ wokół funkcjonują punkty gastronomiczne.
Po kąpieli w basenie zapraszam na wycieczkę wzdłuż potoków Tanwi o wdzięcznej nazwie Szumy. To
siedemnastokilometrowy szlak, jeden z najpiękniejszych na Roztoczu. Wyjątkowość Tanwi oraz jej charakter
zawdzięczamy unikatowym progom skalnym. To właśnie dzięki nim nurt rzeki tworzy kaskady, tzw. szumy,
szypoty.

Podczas spacerów można się zrelaksować, a w upalne dni w nich
schłodzić.
Jeśli to za mało, polecam kolejną atrakcję malowniczego roztocza Czartowe Pole. To rezerwat przyrody, więc zachowujcie się odpowiednio.
Znajdują się tam dwie ścieżki i warto przejść obie, gdyż z tablic dowiemy
się wielu interesujących przyrodniczych faktów. Szczególne atrakcje
widokowe tworzy bajkowy krajobraz doliny rzeki Sopot. Zwalone drzewa,
liczne wodospady, naturalny porządek przyrody to walory przyrodnicze
tego miejsca. Obejrzeć można tutaj też ruiny papierni Ordynacji
Zamojskiej, pamiątkowy kamień harcerski z 1936, pomnik Szkoły
Podchorążych Sanitarnych z 1931 oraz grób partyzanta radzieckiego
Malika Ażurowa (pseudonim Iwan Tadżyk) poległego 1 czerwca 1943.
Ścieżka jest dobrze przygotowana do wędrówki. Wybudowane zostały
schody, pomosty i poręcze ułatwiające poruszanie się po niej.
Jak już odpoczęliśmy na łonie natury, zapraszam do Zwierzyńca. Gmina
miejsko-wiejska wzięła swą nazwę od utworzonego tu w XVI wieku tzw.
zwierzyńca, w którym trzymano m.in. żubry, łosie, jelenie, dziki, wilki,
rysie i tak rozpoznawalne dla roztocza – tarpany, czyli dzikie konie leśne.
(o Zwierzyńcu i nie tylko - str. 3)
Agata Dymek
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CIEKAWE BEZPIECZNE WAKACJE
lasy, potoki
ZWIERZYNIEC BUKOWA GÓRA I STAWY ECHO
W Zwierzyńcu warto przespacerować się po tak zwanym Zwierzyńczyku, czyli terenie parkowo-rekreacyjnym,
który został bardzo ładnie odnowiony. Do najciekawszych elementów należy kościółek na wyspie, dookoła
której jest staw pełen ryb i kaczek. Znajduje się tutaj też wiele stoisk z pamiątkami.
Ze Zwierzyńca prowadzi trasa na Bukową Górę - to ścisły rezerwat. Nie wolno tutaj prowadzić ścinki drzew ani
innych prac, które mogłyby ten las w jakikolwiek sposób naruszyć. Ma zostać nietknięty dla kolejnych pokoleń.
Dlatego właśnie na każdym kolejnym kroku znajdujemy powalone pnie drzew w różnych stopniach rozkładu.
Można się przyjrzeć jak stopniowo zamieniają się w próchnicę i nawożą glebę.
Przy samej drodze idzie się może z kilometr. Potem wyznaczona jest już ścieżka dla rowerzystów i pieszych.
Po drodze można wejść na wieżę widokową, aby obejrzeć z niej widok na Stawy Echo.

KRASNOBRÓD I ZAMOŚĆ
Jeśli to jeszcze jest za mało, żeby zachęcić do zwiedzenia tego regionu, polecam Kaplicę św. Rocha w
Krasnobrodzie. Powstała około XVII wieku. Wokół niej krąży wiele legend i podań ludowych - począwszy od
leczniczych właściwości wody bijącej ze źródła pod kapliczką czy też niemal magicznej właściwości samego
miejsca. Podobno przejście kilka razy stromymi schodami dookoła kapliczki może uzdrowić z chorób a także
przynieść szczęście w życiu. Najbardziej zagorzali trasę pokonują na kolanach.
Znajduje się tu także park z modelami różnych gatunków dinozaurów, tzw. Park Jurajski. Niestety, jest bardzo
złe dojście, które po deszczu zmienia się w prawdziwą błotną przeprawę.
Jak już przeszliście szlakami i obejrzeliście kaplicę, zapraszam do Zamościa. To moje ulubione miasto z
pięknym starym miastem, zamkiem i historią w tle. Na rynku pod pięknym starym ratuszem można zjeść pyszne
lody, a w cukierni pod sukiennicami polecam gorące jagodzianki.
Watro też zobaczyć Rotundę. Miała ona za zadanie umacniać obronność miasta od strony południowej.

Jeśli więc chcecie spędzić aktywnie wakacje pośród
starych lasów, malowniczych widoków i historii,
zapraszam na Roztocze, tam na pewno nie będziecie się
nudzić.
Agata Dymek
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CIEKAWE BEZPIECZNE WAKACJE
jezioro, morze
Bezpieczne i miłe wakacje można spędzić nad jeziorem Rańskim. Rańsk to mała miejscowość położona na
Mazurach.

CICHE WAKACJE NAD MAZURSKIM JEZIOREM
Jest tam dużo jezior, woda w nich jest niezwykle czysta. Można to poznać po liliach wodnych oraz pijawkach i
węgorzach, które tam występują.
Mogę to miejsce polecić jak najbardziej z własnego doświadczenia.
Jest tam dostęp do dużej ilości atrakcji. Można pojechać na przykład do Orlego Gniazda, gdzie są bunkry z
okresu II wojny światowej czy Mikołajek.
Jednak najważniejszą atrakcją, która może wpłynąć na decyzję spędzenia tam wakacji to spokój i cisza. Nie ma
dużej ilości osób, przez co jest mnóstwo miejsca nad jeziorami.
Można wynająć tam łódkę. Pływanie nią to niesamowite doświadczenie.
Jest również możliwość obserwowania przyrody z bliska, można się
dowiedzieć wiele interesujących faktów. Do tego, nie wiem dlaczego, ale
nad tym jeziorem jest bardzo dobra pogoda, a ceny w sklepach też są
rozsądne.
Rańsk ma wiele zalet, dlatego warto poznać to urocze i ciche miejsce.
Matylda Hajkiewicz

Każdy z nas uwielbia wakacje. To jest czas, na który czekamy cały rok szkolny, chyba nawet teraz..
Gdzie w takim razie wybrać się na ciekawe i bezpieczne wakacje w Polsce, gdzie nie ma dużo ludzi, a
tym samym można coś zwiedzić, poznać.

SMOŁDZIŃSKI LAS
Polskie wybrzeże jest oblegane przez turystów, ale ja polecam miejscowość, w której czeka nas spokój i
piaszczysta plaża, a do tego wiele atrakcji, które na pewno pomogą fajnie spędzić czas.
Smołdziński Las, czyli kameralna wieś położona w przepięknym miejscu, pomiędzy jeziorem Gardno i Łebsko,
na terenie Słowińskiego Parku Narodowego. Ze Smołdzińskiego Lasu na plażę są jeszcze 3 km, ale taki spacer
pośród wspaniałej przyrody i z dala od tłumów to sama przyjemność, zwłaszcza, że po drodze jest latarnia
morska Czołpino, a niedaleko Wydma Czołpińska.
W miejscowości tej znajduje się również Muzeum Przyrodnicze, ale można także podziwiać eksponaty
archeologiczne, m.in. narzędzia i naczynia, jakimi posługiwała się ludność zamieszkująca Pomorze w dawnych
epokach. .

Miejscowość ta jest bardzo malownicza i w zgiełku pięknej otaczającej
nas przyrody możemy spędzić spokojne i bezpieczne wakacje z dala od
elektroniki, tłumów i codziennej rzeczywistości.
Ja jestem nią zachwycony i na pewno tam wrócę.
Oskar Walczak
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CIEKAWE BEZPIECZNE WAKACJE
góry, skałki
Lubisz poczuć dreszczyk adrenaliny, gdy wchodzisz na szczyty górskie? Jak tak, mam propozycję!

STREFA X
Spakuj plecak, zakup bilet na pociąg (zrób coś dla środowiska i nie jedź samochodem, te wakacje będą inne) i
najważniejsze, miej na ustach uśmiech! Przed tobą niezapomniany wypad na Trzy Korony lub Sokolicę! A może
od razu zaliczysz obydwa szczytu? Jeśli jednak nie lubisz chodzenia po górach, bo uważasz to za
bezsensowne lub po prostu zwykłą stratę czasu, możesz wybrać się na spacer wzdłuż Dunajca.Tylko musisz
uważać - istnieje strefa „X”, która bywa niebezpieczna.

Krążą legendy, że każdy, kto tamtędy szedł i kopnął kamień, przewrócił
się. Nie wierzysz? Moja mama również nie wierzyła. Szła i przypadkowo
kopnęła kamień. I co? Faktycznie się przewróciła. Od tamtego momentu
zawsze uważamy na takie drobnostki.
A więc, życzę niezapomnianych wrażeń z tych nietypowych wakacji.
Tylko pamiętaj! Uważaj na strefę „X”!
Martyna Szczerba

Gdzie jechać, gdy wokoło ciągle nas straszy koronawirus?

ZAMKI SKAŁKI I OSTAŃCE
Myślę, że najlepiej tam gdzie bezpiecznie, spokojnie i mniej tłoczno a zarazem blisko. Mamy w naszym
województwie piękne tereny, dużo zieleni i ciekawe obiekty do zwiedzania.
Polecam więc Jurę. Blisko są malownicze skałki i ruiny zamków. Wycieczkę zaczynamy od zamku w Siewierzu,
potem zamek w Ogrodzieńcu, gdzie też jest super warownia – stary gród na górze Bircz. Najpiękniejsza trasa
moim zdaniem biegnie od ruin zamku w Mirowie do odbudowanego zamku w Bobolicach. Idąc drogą, można
podziwiać z góry okolicę i ciekawą roślinność.

Można też spotkać na skałkach wspinających się ludzi. Inna polecana
trasa prowadzi ze wsi Podlesice lasem do ośrodka wypoczynkowego w
Morsku. Jest tam basen, ruiny zamczyska i stok narciarski. Wszędzie
towarzyszą nam skałki i tajemnicze ostańce. A po wędrówce udajemy się
na zasłużony posiłek do karczmy „U Michała”.
Michał Przybyłek
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DZIEŃ OJCA
Każdy może być ojcem, ale trzeba być wyjątkowym, żeby być tatą.
A. Geddes

Jeden ojciec znaczy więcej niż stu nauczycieli.
G. Herbert

HISTORIA DNIA OJCA
Święto Dnia Ojca zaczęło się w Stanach Zjednoczonych. Pierwsze
obchody odbyły się 19 czerwca 1910 r. za sprawą córki weterana wojny
secesyjnej. Sonora Dodd wpadła na pomysł tego święta, bo po śmierci
jej mamy tato samotnie wychowywał ją i pięcioro młodszego rodzeństwa.
Ale dopiero prezydent Nixon w 1972 roku oficjalnie ustanowił Dzień Ojca.
W Polsce to święto obchodzone jest od 1965 r.
Kacper Kowalski

DZIEŃ OJCA W POLSCE
W Polsce święto to przypada na 23 czerwca. W tym dniu ojcowie zwykle
obdarowani są życzeniami, laurkami oraz różnego rodzaju prezentami.
To święto ma na celu okazanie szacunku, miłości oraz podziękowania za
trud włożony w nasze wychowanie.
Dziękujemy za każdy wspólnie spędzony z nami dzień.
Kacper Kowalski

W tym dniu oddajemy szacunek naszym ojcom. Tata to nie tylko człowiek albo członek
rodziny. To osoba, która opiekuje się nami, wspiera nas w trudnych sytuacjach.
Powinniśmy odwzajemnić to uczucie, którym nas obdarza przez cały czas. Tata
mógłby oddać za nas życie i bez chwili namysłu skoczyć za nami w ogień.
Podziękujcie swoim ojcom za wszystko, co dla nas robią.
Kuba Szypuła

JAK MOŻNA INACZEJ POWIEDZIEĆ TATO...
ojczulek, ojciec, papa, papcio, tatuś, rodzic

