


Dzisiejszy numer naszego magazynu jest w całości poświęcony
Polsce. Przedstawiamy najpiękniejsze szlaki naszego kraju.

Turystyka to nie tylko dalekie wyprawy z paszportem w ręku...to
przede wszystkim poznawanie atrakcji naszego regionu, okolicy,

kraju..
Zapraszamy Was do wędrówki po tych miejscach....

ponadto życzymy

  WESOŁYCH ŚWIĄT ...odpoczynku ...I SZCZĘŚLIWEGOWESOŁYCH ŚWIĄT ...odpoczynku ...I SZCZĘŚLIWEGO

NOWEGO ROKU......!!!NOWEGO ROKU......!!!

ORAZ ....WIELU INSPIRUJĄCYCH PODRÓŻY !!!!ORAZ ....WIELU INSPIRUJĄCYCH PODRÓŻY !!!!



14 najciekawszych szlaków turystycznych w Polsce

#1 Szlak Piastowski

1. Jest to jeden z najpopularniejszych szlaków turystycznych w naszym kraju, który przebiega przez dwie

ważne historyczne krainy: Wielkopolskę oraz Kujawy. Ziemie, które znajdują się na drodze szlaku
stanowią kolebkę państwa polskiego. Trasa prowadzi między innymi przez Poznań, Inowrocław,

Gniezno i Biskupin. Do najchętniej odwiedzanych miejsce bez wątpienia należą: Gród w Biskupinie,
Bazylika archidiecezjalna w Gnieźnie, ruiny na wyspie w Ostrowie Lednickim.



2. #2 Szlak Orlich Gniazd

Szlak Orlich Gniazd to jedna z najpopularniejszych tras turystycznych na południu Polski.
Szlak ma długość 163.9 kilometrów i prowadzi z Krakowa do Częstochowy. Głównymi

atrakcjami, jakie znajdują się na szlaku są zamki pochodzące z okresu panowania Kazimierza
Wielkiego, które w owych czasach miały pełnić funkcję obrony granic oraz traktu handlowego.
Jest ich obecnie kilkanaście i są one zachowane w różnym stanie. Najpopularniejsze to zamki

w Bobolicach, Mirowie, Pieskowej Skale, Ogrodzieńcu i Olsztynie.



#3 Szlak Zamków Krzyżackich

Jest to w głównej mierze szlak samochodowy o długości 550 kilometrów, w którego skład wchodzi
trasa biegnąca pomiędzy najważniejszymi obiektami Zakonu Krzyżackiego na Pomorzu, Warmii i

Mazurach, a także nadwiślański szlak bursztynowy. Przemierzanie wspomnianego obszaru będzie
znakomitą okazją do zobaczenia najwspanialszych zabytków dawnej kultury pruskiej. Będą to między

innymi zamki w Malborku, Kwidzynie, Bytowie, Sztumie, Gniewie. Omawiany szlak daje także
możliwości zobaczenia wielu cudów przyrody.



#4 Szlak Cysterski

Szlak Cysterski w Polsce jest fragmentem międzynarodowej trasy prowadzącej przez zabytki Zakonu
Cystersów, która zaczyna się w Portugalii, a kończy swój bieg właśnie w Polsce. Szlak prowadzi

przez większość zachodniej i południowej Polski, aczkolwiek największe zabytki można podziwiać na
trasie od Niziny Śląskiej po Nieckę Kozielską. W czasie przemierzania Szlaku Cysterskiego można
zobaczyć między innymi klasztory w Trzebnicy, Krzeszowie, Henrykowie, Kamieńcu Ząbkowickim,

Wąchocku, Sulejowie, czy Rudach Wielkich.



#5 Szlak Kopernikowski

Jest to pieszy czerwony szlak związany z życiem wybitnego polskiego astronoma i naukowca.
Rozpoczyna się przy Wysokiej Bramie w Olsztynie i ciągnie się w stronę Torunia. Trasa liczy sobie

kilkaset kilometrów i prowadzi przez niezwykle piękne regiony województw: warmińsko-mazurskiego,
pomorskiego oraz kujawsko-pomorskiego. Do najpopularniejszych i godnych odwiedzenia miejsc
zaliczyć można: Zamek biskupów warmińskich w Lidzbarku Warmińskim, Bazylikę Najświętszego

Zbawiciela i Wszystkich Świętych w Dobrym Mieście, czy choćby Zamek w Malborku.



#6 Szlak Nadmorski

Okazuje się, że wczasy nad Bałtykiem nie muszą się ograniczyć jedynie do kąpieli morskich i
słonecznych. Na przestrzeni prawie 378 kilometrów został poprowadzony szlak, który wiedzie od

Świnoujścia aż po Żarnowiec, czyli przez większą cześć polskiego wybrzeża. Jest on oznakowany na
czerwono i stanowi fragment Europejskiego Szlaku Dalekobieżnego E9. Przemierzanie rejonów

nadbrzeżnych poprzez szlak nadmorski może być znakomitą okazją do zwiedzenia wielu
atrakcyjnych miejsc, jak choćby latarnie morskie w Niechorzu, Kołobrzegu, Gąskach, Darłówku.



#7 Główny Szlak Beskidzki imienia Kazimierza Sosnowskiego

Jest to najdłuższy w Polsce szlak górski, który wiedzie z Ustronia w Beskidzie Śląskim aż do
Wołosatego w Bieszczadach. Jego długość wynosi 519 kilometrów. Oznakowany jest na czerwono.

Prowadzi przez Beskid Śląski, Beskid Żywiecki i Makowski, Gorce, Beskid Sądecki, Beskid Niski oraz
Bieszczady. Zaprojektowany został już w okresie międzywojennym i służy turystom do dnia

dzisiejszego. Przejście całego szlaku jednym ciągiem, to spore osiągnięcie i powód do dumy.



#8 Europejski długodystansowy szlak pieszy E3

Jest to jeden z najdłuższych szlaków turystycznych w Europie, który również przebiega przez granice
naszego kraju. Jego długość to przeszło 7,5 tysiąca kilometrów i prowadzi przez 12 krajów. Wyrusza

ze Stambułu do Santiago de Compostela. W Polsce jego łączna długość wynosi 460 kilometrów i
biegnie przez Sudety i Karpaty. Oznaczony jest kolorem niebieskim. Pokonywanie polskiej części

trasy będzie znakomitą okazją do zapoznania się z górskim krajobrazem oraz wieloma
interesującymi zabytkami.



#9 Szlak Zamków Piastowskich

Jest to szlak prowadzący przez województwo dolnośląskie. Ma długość 146 kilometrów i oznaczony
jest kolorem zielonym. Obejmuje on 15 zamków i twierdz piastowskich pochodzących z okresu

średniowiecza. Szlak rozpoczyna się od Zamku Grodno i prowadzi do Zamku Grodziec. Jest to jeden
z najpopularniejszych szlaków turystycznych w regionie Sudetów. Część z zamków pełni rolę

muzeum, natomiast inne niestety stanowią obecnie zniszczone ruiny. W czasie przemierzania szlaku,
szczególnie warto zobaczyć zamek w Książu, w Świnach i Bolkowie.



#10 Szlak Grunwaldzki

Jest to samochodowy szlak o długości 283 kilometrów, który pozwala zapoznać się z miejscami
związanymi ze słynną bitwą pod Grunwaldem. Często traktowany jest jako przedłużenie Szlaku

Piastowskiego. Trasa prowadzi z Olsztyna i zatacza pętle wokół Grunwaldu, po czym powraca do
Olsztyna. Oprócz historycznego miejsca największej średniowiecznej bitwy w Europie można

zobaczyć między innymi Zamek krzyżacki w Nidzicy i Zamek Kapituły Warmińskiej w Olsztynie.



#11 Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego

Jest to unikatowy w naszym kraju szlak turystyczny, który obejmuje kilkadziesiąt obiektów
związanych z przemysłem, które znajdują się w kilkunastu miastach województwa śląskiego. Na

trasie szlaku można miedzy innymi zwiedzić muzeum browarnictwa w Tychach i Żywcu, zabytkowe
kopalnie węgla kamiennego, srebra, czy choćby przejechać się starą kolejką wąskotorową. Szlak

obejmuje miejsca o charakterze otwartego lub zamkniętego muzeum, a także wiele wolnych
obiektów, które zostały przekształcone w atrakcje turystyczne.



#12 Szlak Tatarski

Szlak Tatarski w naszym kraju dzieli się na dwie części. Jest to szlak duży oraz mały, których łączna
długość wynosi 76 kilometry. Oznaczone są kolorami zielonym i niebieskim. Prowadzą przez miejsca

silnie związane z kulturą tatarską w naszym kraju. W całości znajduje się on w województwie
podlaskim. Przemierzając wyznaczoną trasę można odwiedzić miejscowości nadane społeczności

tatarskiej jeszcze za czasów króla Jana III Sobieskiego. To znakomita okazja do zobaczenia jednych
z nielicznych w Polsce minaretów i cmentarzy muzułmańskich.



#13 Szlak Warowni Jurajskich

Jest to niebieski szlak pieszy o długości 152 kilometrów, który przebiega przez tereny Jury
Krakowsko-Częstochowskiej. W wielu miejscach trasa krzyżuje się ze Szlakiem Orlich Gniazd.
Omawiany szlak obejmuje wiele warowni, które nie zostały objęte przez słynną trasę zamków

obronnych ustanowionych przez Kazimierza Wielkiego. Na trasie możemy zobaczyć między innymi
zamki w Morsku, Ogrodzieńcu, Ostrężniku, Ojcowie, a także Ojcowski Park Narodowy oraz kilka

ważnych rezerwatów przyrody.



#14 Szlak Renesansu w Małopolsce

W naszym kraju znajduje się wiele pięknych i zabytkowych obiektów renesansowych, które
szczególnie warto odwiedzić. W Małopolsce obecnie trwają pracę nad wytyczeniem szlaku
turystycznego, który będzie prowadził przez najpiękniejsze regionalne zabytki z tego okresu

historycznego i kulturowego. Obecnie podane są jedynie punkty, które zostaną połączone ze sobą
trasą turystyczną. Dzięki temu będzie można zobaczyć między innymi: Willę Decjusza w Krakowie,
Zamek w Pieskowej Skale, Zamek w Suchej Beskidzkiej, Dwór w Jerzowie, czy Stare Miasto wraz z

ratuszem w Tarnowie.



Dziękujemy za uwagę!:)

Gazetkę  wyk. S.Musioł  4ul we współpracy z nauczycielem przedmiotów zawodowych mgr Dorotą Krężel 


