Zatrzymane w czasie
Pomniki znanych i lubianych
Polskie pomniki przybierają różne formy i rozmiary. Zadziwiają i zachwycają, przywołują
wspomnienia i pobudzają do refleksji. Niekiedy wywołują uśmiech na twarzy.
Nie zapomnij umieścić pomników w swoim planie podróży po Polsce; oglądając je,
odbędziesz niejedną ciekawą przygodę.

Figury krasnali
z Wrocławia
Autorzy: Koryna i Adam Dylewscy (teksty z książki
„Kierunek: Polska!”, Wydawnictwo Zielona Sowa, Warszawa 2016)
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Ilustracje i fotografie: (rys. mapa i obrazki na mapie) Wojciech Stachyra,

(krasnale wrocławskie) marcinm111/Shutterstock.com

Miś Uszatek – Bajkowa Łódź

Kot Filemon – Bajkowa Łódź
Wróbel Ćwirek – Bajkowa Łódź
Wierny jak pies

Bajkowa Łódź

Zwiedzając rynek staromiejski w Toruniu, rozglądaj się
uważnie i patrz pod nogi! Przy jednej z latarni przysiadł
sobie Filuś, malutki kundelek z zawiniętym ogonkiem
i melonikiem w pysku. Pilnuje wspartego o latarnię parasola swego pana – profesora Filutka. Obaj byli bohaterami drukowanej w tygodniku „Przekrój” historyjki
obrazkowej autorstwa rysownika Zbigniewa Lengrena. Koniecznie pogłaszcz tego sympatycznego pieska – to podobno przynosi szczęście!

Spacerując po uliczkach Łodzi, rozejrzyj się w poszukiwaniu dobrych znajomych. Znajdziesz tu pomniki bohaterów
bajek powstałych w łódzkim studiu Semafor: Ferdynand Wspaniały wspiera się na parasolu, Bonifacy przechadza się dostojnie obok kłębka wełny, z góry przypatruje
mu się Filemon, a ciekawski
wróbel Ćwirek wychyla się
ze swojego gniazda. Oczywiście w projekcie Bajkowa
Łódź nie mogło zabraknąć
Misia Uszatka!

Pomnik psa Filusia w Toruniu

Miasto krasnoludków
Myślałeś, że krasnoludki występują
tylko w baśniach? Koniecznie odwiedź Wrocław, a przekonasz
się, że byłeś w błędzie! Tych
niewielkich skrzatów jest tu
Wrocławski krasnal
już kilkaset, a wciąż przybywają nowe. Jedne kryją się
w zaułkach, inne spacerują po mieście. Grają
na instrumentach, czytają książki, jeżdżą
na motocyklach, wspinają się po miejskich
latarniach… Rozejrzyj się wokół dokładnie!
Na pewno zauważysz niejednego z nich.

Autorzy: Koryna i Adam Dylewscy (teksty z książki
„Kierunek: Polska!”, Wydawnictwo Zielona Sowa, Warszawa 2016)
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Ilustracje i fotografie: (kot Filemon, wróbel Ćwirek – Bajkowa Łódź www.lodz.pl,
(miś Uszatek – Bajkowa Łódź) Quisquilia/Shutterstock.com, (pomnik psa Filusia) Wojciech Strozyk/
REPORTER/East News, (wrocławski krasnal) Natalia Marszałek/WSiP

Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie

Rzeźba Koziołka
Matołka w Pacanowie

Ziejący ogniem Smok Wawelski

W drodze
do Pacanowa

w kierunku nieba i co kilka minut zionie ogniem. Co prawda
pochodzi on ze znajdującej się
w pomniku rury z gazem, ale i tak
robi wrażenie!

Czy wiesz, jaka jest najbardziej znana z polskich kóz? To
Koziołek Matołek, który wiecznie wędrował do Pacanowa,
przeżywając po drodze mnóstwo
przygód. Jego pomnik możesz zobaczyć
w Zakopanem, przed domem, w którym mieszkał
kiedyś Kornel Makuszyński – twórca postaci
koziołka i autor jego przygód. Kilka pomników bajkowego koziołka znajdziesz także
w Pacanowie, gdzie mieści się Europejskie
Centrum Bajki, do którego warto zajrzeć.

Reksio i fontanna
Znasz Reksia? Koniecznie odwiedź go w Bielsku-Białej,
gdzie powstała bajka o jego
przygodach! Ten zabawny,
sympatyczny piesek stoi
na miejskim placu i łapką
wskazuje fontannę. Czeka na
wspólną fotografię i podrapanie za uchem.

Smoczy ogień
Czy Smok Wawelski naprawdę zionie ogniem?
Oczywiście! Przekonasz się o tym sam, odwiedzając
Kraków! U podnóża Wawelu, przy wejściu do Smoczej
Jamy stoi na wielkim głazie pomnik tego legendarnego potwora. Smok
ze złością odchyla paszczę
Autorzy: Koryna i Adam Dylewscy (teksty z książki
„Kierunek: Polska!”, Wydawnictwo Zielona Sowa, Warszawa 2016)
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Ilustracje i fotografie: (Koziołek Matołek) A. i W. Bilińscy,
(Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie) Shevchenko Andrey/Shutterstock.com, (Smok Wawelski)
Cameris/Shutterstock.com, (pomnik Reksia w Bielsku-Białej) Patrycia Anna Maria/Shutterstock.com

