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Najwyżej,  
najdalej,  
najgłębiej…
Niezwykłe rekordy

Najszersza plaża w Polsce w Świnoujściu

Czy wiesz, że w Polsce niemal na 
każdym kroku można zobaczyć różne 
dziwne obiekty? W czasie swoich 
podróży odwiedzisz niesamowite 
miejsca, które wyróżniają się 
wysokością, wiekiem, szerokością… 
Niektóre z nich naprawdę zaskakują. 
Te rekordowe miejsca w kraju zachwycają 
i intrygują nie tylko Polaków,  
ale również turystów z całego świata.

Coraz szerzej

Jeśli wakacje kojarzą ci się przede wszystkim z zabawami 
na nadmorskiej plaży, powinieneś wybrać się do Świno-
ujścia. Tutaj piasku na pewno ci nie zabraknie! Właśnie 
w  Świnoujściu, przy samej granicy polsko niemieckiej 
ciągnie się najszersza plaża w Polsce. Jej szerokość wyno-
si 200 m, a każdego roku plaża poszerza się o dodatko-
we 40–50 cm. Na początku 2014 roku, po gwałtownych 
sztormach świnoujska plaża „urosła” aż o 30 m!

Pod poziomem morza

Wyobraź sobie, że Bałtyk rozlewa się po okolicznych  
terenach i  zalewa wszystko, co znajduje się poniżej jego 
poziomu wody. Każdy, kto ma mniej niż 180 cm wzrostu 
i  znalazłby się w  Raczkach Elbląskich, zostałby całkowicie 
zatopiony. Właśnie w Raczkach, niedaleko Elbląga znajduje 
się bowiem najniżej położony punkt Polski, czyli najwięk-
sza depresja wynosząca 1,8 m pod poziomem morza.  
Na szczęście można się tu czuć całkowicie bezpiecznie – 
Raczki Elbląskie znajdują się na żuławach – terenach osu-
szonych, doskonale zabezpieczonych wałami i  śluzami 
przed wdarciem się wody.
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Jak na morzu

Jest takie polskie jezioro, na którym człowiek może 
poczuć się jak na morzu. Gdy staniesz na jego brzegu, 
wody będą ciągnąć się aż po horyzont. Gdy wypłyniesz 
na środek, możesz nie dostrzec brzegów. To Śniardwy – 
największe jezioro w Polsce. Leży w Krainie Wielkich Jezior 
Mazurskich, a jego powierzchnia wynosi 114 km². Chociaż 
nie należy do głębokich, potrafi być bardzo niebezpiecz-
ne dla żeglarzy: tuż pod powierzchnią wody kryją się nie-
oznakowane głazy, a w czasie silnego wiatru na płyciznach 
w kilka sekund powstaje półtorametrowa fala.

Niezmierzone głębiny

Na Suwalszczyźnie leży najgłębsze polskie jezioro.  
To Hańcza. Jego głębokość wynosi aż 108,5 m. Najle-
piej znają je doświadczeni nurkowie, którzy przybywa-
ją tu odkrywać podwodne tajemnice. Dno jeziora jest 
skaliste, pełne dołów, górek, stromych urwisk i  głazów.  
Jezioro Hańcza ma charakter polodowcowy, co oznacza,  
że dawno temu wyrzeźbiła je wielka góra lodowa, żło-
biąca pod sobą bardzo głęboką i stromą rynnę.

Wiekowa wanna

Na Dolnym Śląsku w  Leśnej możesz zatrzy-
mać się w  malowniczym zamku Czocha. 
Wybudowany jeszcze w średniowieczu wie-
lokrotnie zmieniał swoją funkcję, właścicieli 

i wygląd. Na początku XX wieku 
nabył go bogaty fabrykant, który 

marzył o życiu arystokraty. Dokonu-
jąc przebudowy zamku, nakazał m.in. 

wybudowanie nowej zamkowej łazienki, 
w której stanęła ważąca prawie pół tony wanna. Po-

dobno to najstarsza wanna w Polsce. Nadal można ją zoba-
czyć w zamku Czocha, który dziś funkcjonuje jako hotel.

Spawany zabytek

W województwie łódzkim niedaleko Łowicza znajduje się 
nieco dziś zapomniany zabytek, którego budowa miała 
jednak przełomowe znaczenie dla światowego budow-
nictwa. Gdy będziesz w  okolicy, koniecznie przyjedź do 
Maurzyc śladem zagranicznych inżynierów, którzy tłum-
nie tu przybywali w  latach trzydziestych XX wieku, aby 
obejrzeć pierwszy na świecie most spawany. Zaprojek-
tował go twórca metody spawania Stefan Bryła. Zamiast  
łączyć elementy konstrukcji nitami, zaproponował łącze-
nie ich poprzez miejscowe stopienie i zestalenie. Pozwoli-
ło to na szybsze wznoszenie lżejszych konstrukcji.

Jezioro Śniardwy

Zamek Czocha – brama oraz zabytkowe wnętrza

Most spawany  
w Maurzycach

Ilustracje i fotografie:  (most, żaglówka) Wojciech Stachyra,  
(Śniardwy) whitelook/Shutterstock.com,  

(komnata w zamku Czocha) Mariusz Switulski/Shutterstock.com,  
(brama zamku Czocha) FotoDruk.pl/Shutterstock.com



3
© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Autorzy: Koryna i Adam Dylewscy Ilustracje i fotografie:  (komin, termometr) Wojciech Stachyra, (radiostacja w Gliwicach) 
Andrzej Rostek/Shutterstock.com, (Suwałki zimą) Przemyslaw Wasilewski/Shutterstock.com

Polski biegun ciepła

Jeśli jesteś miłośnikiem łagodnego, ciepłego klimatu, 
zapewne dobrze będziesz się czuć w Tarnowie. To ma-
łopolskie miasto jest najcieplejszym miejscem w Polsce. 
Bez przeszkód dociera tutaj ciepły górski wiatr halny, 
a  od chłodnego powietrza Północy miasto oddzielone 
jest wzgórzami. Meteorologiczne lato trwa tu 118 dni, 
czyli prawie 1/3 całego roku, a  słońce rzadko 
zachodzi za chmury. Z  tych doskonałych 
warunków korzystali już dawni miesz-
kańcy Tarnowa: w  swoich ogro-
dach uprawiali winorośl i ciepło-
lubne rośliny egzotyczne.

Polski biegun zimna

Jeśli nie lubisz marznąć, a zima 
podoba ci się jedynie w okre-
sie świąt Bożego Narodzenia, 
to nie powinieneś mieszkać 
w Wiżajnach położonych 25 km 
na północ od Suwałk. Tu bowiem 
znajduje się polski biegun zimna, 
czyli najzimniejsze miejsce w kraju. Zimy 
są tu długie, srogie, śnieżne i  trwają dwa, 
trzy razy dłużej niż na zachodzie Polski. Śnieg topi 
się najczęściej dopiero pod koniec marca. Sprawcą tego 
chłodnego klimatu jest mroźne skandynawskie powietrze, 
które napływa nad Wiżajny bez żadnych przeszkód.

Drewniana radiostacja

Choć gliwicka wieża nadawcza jest trzy razy niższa od wie-
ży Eiffla w Paryżu to i tak należy do rekordzistek. Ma 111 m 
 wysokości i w całości została zbudowana z modrzewio-
wych bali, co czyni ją najwyższą drewnianą konstrukcją 
na świecie. Na szczyt prowadzi drabina o 365 stopniach. 
Wzniesiony w 1938 roku maszt miał dźwigać anteny radio-
we. Dziś znajduje się ich tam około 50.

Z dala od stałego lądu

Położenia Polski mógłby nam pozazdrościć niejeden 
mieszkaniec świata. Mamy morze, góry, rzeki, jeziora, roz-
ległe lasy, malownicze doliny i mamy też wyspy. Najwięk-
szą z nich jest wyspa Wolin leżąca przy granicy z Niem-

cami, u  ujścia rzeki Odry. Zajmuje obszar  
265 km², a  oglądana z  lotu ptaka przypo-
mina wielki trójkąt. Znajdziesz tu zarówno 
piękne, szerokie plaże, jak i strome wybrze-
że klifowe. Najpopularniejszą miejscowością 
wypoczynkową na wyspie są Międzyzdroje.

Na wysokości setnego piętra

Najwyższymi konstrukcjami w  Polsce wcale 
nie są wieżowce. Znacznie górują nad nimi 
kominy elektrowni, w których wytwarza się 
prąd. Komin w Jaworznie jest wyższy od war-
szawskiego Pałacu Kultury i Nauki o prawie 
70 m – ma wysokość 306 m. Komin w Beł-
chatowie jest od niego niższy tylko o 6 m.  
Gdyby był budynkiem i mieszkałbyś na sa-
mej górze, oglądałbyś świat z  wysokości 
setnego piętra!

Suwałki zimą

Gliwicka radiostacja

Komin w Jaworznie
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Zdobywać szczyty

Jeśli lubisz aktywny wypoczynek i przyjemność sprawia ci 
zdobywanie szczytów, to koniecznie wybierz się w Tatry. To 
najwyższe góry w Polsce, których szczyty potrafią osiągać 
wysokość ponad 2 km nad poziomem morza (w  skrócie 
n.p.m.). Najwyższym szczytem Tatr jest Gerlach o wysokości 
2655 m n.p.m., który jednak znajduje się po słowackiej stro-
nie granicy. Nieco niższe Rysy leżą na terenie dwóch państw. 
Najwyższym szczytem znajdującym się w całości po polskiej 
stronie jest Kozi Wierch – ma wysokość 2291 m n.p.m. Warto 
tu przyjechać, nie tylko po to, by zdobywać szczyty, lecz tak-
że by podziwiać niepowtarzalną tatrzańską przyrodę.

Do środka Ziemi

Marzyłeś kiedyś, aby wybrać się w  podróż do wnętrza 
Ziemi? Taką szansę będziesz miał w kopalni soli w Kłoda-
wie. Znajduje się tutaj najgłębsza trasa turystyczna na ca-
łym świecie, która pozwoli ci zjechać windą 600 m w dół 
– to więcej niż wysokość niejednego amerykańskiego 
wieżowca! A na samym dole można odwiedzić kaplicę, 
w  której jest solna rzeźba przedstawiająca św. Kingę,  
patronkę górników solnych.

Rzymski akwedukt

Dziś podróż pociągiem wydaje się czymś zwyczajnym. 
Jednak w XIX wieku kolej nie była powszechnie dostęp-
na. Aby pociągi mogły wyruszyć w  trasę, należało wy-
budować linie kolejowe i  pokonać wiele naturalnych 
przeszkód. Taką była np. szeroka dolina rzeki Bóbr w Bo-
lesławcu. W 1844 roku rozpoczęto więc budowę mostu, 
którą zakończono 2 lata później. Stanął tam olbrzymi most 

przypominający rzymski akwedukt o  długość 0,5 km.  
Składa się z 35 półkolistych przęseł opartych na masyw-
nych filarach. Kilka z  nich ma kształt wieży, a  w  trzech 
umieszczono wartownie! Powinieneś go zobaczyć, bo 
to najdłuższy most kolejowy w Polsce.

Naprawdę wąsko

Ulica Wąska w Zwierzyńcu na Roztoczu nie bez powodu 
nosi taką nazwę. Na pewno nie udałoby ci się pokonać jej 
samochodem. Ulica ma tylko 1,5 m szerokości, więc korzy-
stają z niej tylko piesi albo rowerzyści.

Królowa rzek

Podróż wodami najdłuższej polskiej rzeki byłaby pewnie 
niezapomnianym przeżyciem! Mierząca 1047 km Wisła ma 
swoje źródła na południu kraju w Beskidzie Śląskim i płynąc 
przez środek Polski, wpada na północy do Morza Bałtyckie-
go. Podróżując od źródeł rzeki do jej ujścia, mijałbyś Kraków, 
Sandomierz, Warszawę, Płock, Włocławek, Toruń, Grudziądz. 
W czasie takiej wyprawy mógłbyś podziwiać różnorodne 
polskie krajobrazy: górskie, wyżynne, nizinne, nadmorskie. 
Wisła na wielu odcinkach zachowała swój naturalny charak-
ter z  licznymi łachami piaszczystymi i  płyciznami. Mówi 
się o niej, że jest ostatnią tak wielką dziką rzeką Europy.

Most kolejowy w Bolesławcu

Widok na Rysy


