POMYSŁ NA NUDĘ – PODRÓŻ [KOLEJNA]
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Wczoraj poznaliśmy Koronę Ziemi, tym sposobem objechaliśmy wszystkie kontynenty. Ala podróże to
nie tylko daleki świat. Można zwiedzać także własny kraj. Dzisiaj ruszamy w Polskę!
Najbliżej mamy do Krakowa, gdzie możemy spotkać Smoka Wawelskiego, czasem Lajkonika,
posłuchać hejnału z Wieży Mariackiej. Gdy już to wszystko zobaczymy i usłyszymy – udajemy się
dalej.
Proponuję Pacanów. Może zobaczymy Koziołka Matołka, albo chociaż kowala co kozy kuje?
Następnie odwiedzimy Syrenkę w Warszawie, Króla Zygmunta III Wazę na kolumnie i może jeszcze
Łazienki królewskie.
Teraz pojedziemy do Gdańska zobaczyć Neptuna na Długim Targu i Żurawia nad Motławą. Gdy już
jesteśmy w Gdańsku nie możemy nie zobaczyć Morza Bałtyckiego, może nawet uda nam się
wykąpać?
Później proponuję Poznań i koziołki na ratuszowej wieży, które bodą się codziennie o 12.00 w
południe.
W wirtualnym świecie wszędzie jest blisko, więc udajmy się teraz do Kruszwicy, nad jeziorem Gopło,
gdzie dawno temu mieszkał zły król Popiel, którego zjadły myszy.
Następnie do Łęczycy, aby tam w podziemiach zamku spotkać diabła Borutę. Łatwo go pomylić ze
szlachcicem, wyróżniają go tylko rogi i ogon…
I tak pojeździliśmy sobie po Polsce poznając różne legendy. [Warto je przeczytać!].
Zbliżając się do domu zahaczymy o Zakopane. Obejrzymy Giewont, gdzie śpią rycerze, czekając na
znak do przebudzenia, posłuchamy Sabałowych bajań i góralskiej muzyki.
A później wrócimy do domu i spróbujemy znaleźć ciekawe informacje o Myślenicach, które posiadają
prawa miejskie od XIV wieku, nazwę od swojego założyciela Myślimira, leżały na szlaku na Węgry,
stare zamczysko, z którego pozostał tylko głaz było strażnicą, strzegącą bezpieczeństwa podróżnych i
mieszkańców… Myślę, że warto się zatrzymać nad historią Myślenic, ale do niej wrócimy kiedy indziej.
Teraz spróbujmy odtworzyć trasę naszej podróży po Polsce. Poszukać w jakich województwach leżą
zwiedzane przez nas miasta? Zastanowić się czy można było tę trasę przebyć w sposób bardziej i
lepiej zaplanowany?
Poznawanie naszej ojczyzny to świetny sposób na nudę!
Pozdrawiam Wszystkich. Do jutra.
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