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SKARBEK Z GOR V
POTSKA

Unikalna na skalę światową kopalnia soli
w podkrakowskiej Wieliczce to nie tylko ki-

l lometry sztolni, podziemnych jaskiń, kom-
nat i jezior. Z dziecmimożesz jąprzemierzyć szlakiem
legend: o Skarbku strzegącym podziemnego skarbu
czy o węgierskiej księżniczce Kindze, której pierścień
w cudowny sposób wskazał Polakom miejsce bogate
w sól. Jeżeli nie znasz dobrze związanychz Ęrm miej-
scem opowieści _ zdaj się na tutejszych przewodnikó.rł_.
Kopalnia organizuje ,,legendarne" trasy dla grup (mini-
mum 1o osób). Podczas trwającej 3,5 godz. wycieczki
dzieci będą tropić w kopalni Skarbka, spróbują prostych
prac górniczych, ws1pynvania soli do beczek, ulepią bał_
wanaz soli. A jeśli i tego będzie im mało, możecie wsn-
scy przenocowacI25 mpod ziemią' w przytulnych Ko-
morach Słowackiego, i zjeść śniadanie w przylegającej
do nich kopalnianej restauracji. kopalnia.pl

SMOKWAWELSKI A
POTSKA

Kraków to miasto rodzimych baśni i legend
- trudno o sły'rrniejsząniżtao Smoku Wawel-

l skim. Jego ziejący o8niem pomnik stoi pod
Wawelem, przed wydrążonąw wawelskim wzgórzlJ
smoczą j amą. Wchodząc do katedry od zacho du, zwr ó ć
uwagę dzieci na wiszące na ścianie kości _ to z pew-
nością szczątki smoką którego pokonał dzielny książę
Krak! Lub' jak głosi inna wersja legendy _ szewc Skuba.
Gdy kości te spadną na ziemię, nastąpi podobno koniec
świata. Pod pałacem Krzysztofory na rogu Rynku roz-
ciągają się lochy, pod którymi czarnoksiężnik Krzysztof
rzekomo ukrył złoto pilnow aneprzez diabła. Przy kop-
cu Wandy na Mogile opowiedz dzieciom o księżniczee,
która nie chciała wyjść zamąż za Niemca. A c zy wiesz,
że gołębie naRyrrku są zaczarowane? To zaklętadruży-
na króla Henryka IV Prawego. Chcesz wiedzieć o niej
więcej, posłuchaj legendy. krąkow.nąszemiasto.pl

CZECHY

Książę pan mieszkał w Jićinie. To miastecz-
ko w tzw. Czeskim Raju - popularn).m ftrn--

I stycznie regionie Czech,niedaleko Karkono-
szy. Znajdziecie tam zarówno bramę znanąz kreskó.rrH
Vaclava Ćtrvrtka i Radka Pilaią jak i zakład szerr sli
w którym pracował Rumcajs, zanim został rozbó_in:-
kiem. Zajrzyjcie do muzeum zaba,wy. Co roku odbyrr
się tu festiwal Jićin _ Miasto Bajek. Cały region Czeskie_
go Raju zamieszkany jestprzezbajkowe postaci: v-cr:-
nik Ceperka ma dom w strudze niedaleko Kopidlir"a
a za kapliczką nawzgórzllZebin pojawia się sam diai'e:
Nie wiadomo, gdzie mają swoją jaskinię Rumcajs. Hania
i Cypisek. Musicie jej poszukać. rumcajsovasevco.t7L:_J
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