Województwo dolnośląskie

Królestwo gór, mostów i krasnali
Wielki region historyczny Śląska dzieli się na kilka części.
Najważniejsze z nich wyznaczane są przez bieg Odry:
w górze rzeki leży Górny Śląsk, a w dole – Dolny Śląsk.
Ten ostatni, odpowiadający mniej więcej współczesnemu
województwu dolnośląskiemu, zawiera w sobie zarówno
stolicę całego Śląska – Wrocław, jak i górę Ślężę, od której
pochodzi nazwa regionu.
Dolny Śląsk należy bez wątpienia do najpiękniejszych
i najciekawszych części Polski. Urzeka przepięknym,
w wielu miejscach pofałdowanym krajobrazem, który

w południowej części przechodzi w łatwo dostępne, idealne do wędrowania góry – Sudety. Mnóstwo tu urokliwych
widoków, sielskich wiosek i miasteczek, niezapomnianych
zakątków, do których z chęcią się powraca. Choć znajdująca
się na zachodnim krańcu regionu Hala Izerska to polski biegun zimna, temperatury na Dolnym
Śląsku z reguły
należą do najwyższych w Polsce.

Wrocławskie
krasnale

Ostrów Tumski we Wrocławiu

Stare Miasto
we Wrocławiu

Most Rędziński we Wrocławiu
– jeden z największych
mostów w Polsce
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Zamek Książ

Brama wjazdowa zamku Czocha
Zróżnicowane otoczenie z dobrze rozwiniętą bazą hoteli,
schronisk i znakowanych szlaków turystycznych zachęca
do robienia krótkich i długich wycieczek. Można także wykorzystać nadgraniczne położenie regionu i urządzić wypad do Czech czy Niemiec. Blisko stąd do wielu sąsiedzkich
atrakcji, jak stolica Czech – Praga.
W tym malowniczym otoczeniu dolnośląskiego krajobrazu zachowało się mnóstwo zabytków. Szczycą się
nimi zarówno wielkie miasta – począwszy od Wrocławia z jego starówką, gdzie jest ponoć ponad 8 tysięcy
zabytków (a w niektórych mieszkają krasnale!), jak i zupełnie małe miejscowości, takie jak Chełmsko z domami tkaczy sprzed 300 lat. Do szczególnie cennych należą zamki (Książ, Czocha, Chojnik), kościoły (sanktuaria
w Krzeszowie i Wambierzycych, Kościoły Pokoju i Łaski

Kościół ewangelicki Wang w Karpaczu
w Jaworze i Świdnicy, drewniany kościół ewangelicki
Wang w Karpaczu), fortyfikacje (Srebrna Góra, Walim),
zabytki techniki (górskie linie kolejowe Kłodzko–Wałbrzych i Kłodzko–Kudowa, jednen z największych mostów w Polsce – Most Rędziński we Wrocławiu). Z kolei
najdawniejsze są pewnie starosłowiańskie relikty na górze Ślęży – fragmenty kamiennych wałów oraz tajemnicze posągi. Historyczne bogactwo regionu można też
poznać w muzeach, w tym tak wyjątkowych jak

Widok na wierzchołek góry Ślęży
Kamienne posągi
kultowe na Ślęży
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Schronisko turystyczne na Szrenicy

Tunel w Starej Kopalni w Wałbrzychu
Muzeum Papiernictwa w Dusznikach, Muzeum Etykiet
Zapałczanych w Bystrzycy Kłodzkiej, Muzeum Przemysłu
i Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej, Stara Kopalnia w Wałbrzychu czy Kopalnia Złota w Złotym Stoku. We Wrocławiu koniecznie trzeba też odwiedzić najsłynniejsze polskie zoo ze wspaniałym Afrykarium.

Południową granicę Śląska stanowią Sudety. Te stare
góry są bardzo zróżnicowane pod względem krajobrazowym i klimatycznym, dzielą się zresztą na wiele różnych
pasm. Najwyższe są Karkonosze, w których obowiązkowym punktem wędrówek jest zdobycie najwyższego
szczytu – Śnieżki, przyozdobionego talerzami obserwatorium meteorologicznego. Warto też zapuścić się,
zachowując oczywiście ostrożność, nad robiące wielkie
wrażenie przepastne urwiska Śnieżnych Kotłów, przejechać się emocjonującą górską kolejką na Szrenicę,
a wracając pieszo do Szklarskiej Poręby, posłuchać huku

Śnieżne Kotły

bserwatorium meteorologiczne
na szczycie Śnieżki zimą

Autor: Koryna Dylewska

© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

52

Ilustracje i fotografie: (tunel w Starej Kopalni w Wałbrzychu) lusia83/Shutterstock.com,
(schronisko turystyczne na Szrenicy) Piotr Szpakowski/Shutterstock.com, (Śnieżne Kotły) piotrbb/
Shutterstock.com, (obserwatorium meteorologiczne na szczycie Śnieżki zimą) Travel Rider/
Shutterstock.com

Błędne Skały
Wodospad Kamieńczyka
spadającej z wielkiej wysokości (27 m!) wody wodospadu
Kamieńczyka. Wiele małych pasm górskich otacza Kotlinę
Kłodzką – można tu wyliczyć góry: Stołowe, Sowie, Złote,
Bardzkie, Bialskie, Bystrzyckie, Orlickie oraz Masyw Śnieżnika. W wielu z nich czekają swoiste atrakcje. Góry Stołowe
z najwyższym szczytem Szczelińcem zachwycają niezwykłym ukształtowaniem terenu – skalnymi grzybami i labiryntem zwanym Błędnymi Skałami. Góry Bialskie należą
do najdzikszych w Polsce, w Górach Złotych
kryje się Jaskinia Radochowska, a woda
z Gór Orlickich spływa poprzez Łabę do
Morza Północnego. Wielka Jaskinia
Niedźwiedzia, najdłuższa w Sudetach, znajduje się też w Masywie
Śnieżnika. Warto też odwiedzić
podgórskie miejscowości, takie

jak Kudowa-Zdrój i Duszniki-Zdrój; to znane uzdrowiska,
w których popija się dla zdrowia wody z miejscowych źródeł mineralnych (przygotuj się na ekstremalne doznania
smakowe!). Góry są wspaniałe nie tylko latem. Zimą na
miłośników narciarstwa czekają górskie kurorty: Szklarska
Poręba (z nartostradą Puchatek), Karpacz, Świeradów-Zdrój, idealne trasy zjazdowe w Zieleńcu oraz długie szlaki do biegania na nartach w Jakuszycach. Trudno sobie
wyobrazić, żeby nawet najbardziej wymagający
podróżnik nie znalazł na Dolnym Śląsku
czegoś dla siebie.

Wielka Jaskinia Niedźwiedzia
Karkonosze to jeden z niewielu
regionów w Polsce, gdzie
gniazduje czeczotka zwyczajna

Szczeliniec
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