
Zestaw IV. 

 
Pytanie 10. 

„Myśl zachowania i ukazania wartości kulturowych, jakie wniosła do polskiej turystyki ta osobliwa góra wraz ze 

starym schroniskiem posadowionym pod jej wierzchołkiem, zrodziła się podczas długich jesiennych wieczorów 

przy wyblakłym świetle lampy naftowej, w zacisznej kuchni schroniska, w nastroju baśni, legend i wspomnień 

dawnych lat.”. 

 O jakim obiekcie po latach wspominał Edward Moskała? 

 Podaj nazwę szczytu, pod którym posadowiony jest ten obiekt. 

 

Pytanie 11. 

Nieprzewidywalny jak siły natury. Jak one, czasem bezlitosny i okrutny, a czasem łaskawy, opiekuńczy i 

dobroduszny. Pan na swych włościach pilnie strzegący podziemnych skarbów i troskliwie opiekujący się żywymi 

stworzeniami mieszkających w granicach jego królestwa. Jest prawdopodobnie tak stary jak same góry, lecz 

jego historia znana jest od czasów kiedy w leśnych ostępach gór i wzgórz na początku zawitali przybysze z 

innych regionów Europy, którzy rozpowszechniali historie o groźnym, zazdrośnie strzegącym skarbów 

spoczywających w olbrzymim podziemnym królestwie. Nieprzychylnie przyjmował on w swoich górskich 

włościach gości naruszających jego spokój. Opowiadane historie wplatały się w szereg podań i legend o górskich 

i leśnych straszydłach, które napawały lękiem miejscową ludność i skutecznie odstraszały ich od wędrówek 

górskimi ścieżkami. Wyobrażenie o nim zmieniały się przez stulecia. On sam ukrywał się śmiertelnikom coraz to 

innej postaci. 

 Podaj kto to jest w powyższym opisie. 

 Wymień znanych Ci autorów zbiorów legend i podań o nim. 

 Jakie nadawano mu nazwy przez stulecia? 

 

Pytanie 12. 

Niewysokie góry w cieniu wielkich Tatr. Tu czas spowalnia i życie ma wyjątkowy smak. Znajdziesz tutaj 

odpoczynek, spokój, swoje miejsce i przestrzeń pozbawioną zabudowy. Poczujesz zapachy kolorowych łąk i pól. 

Zobaczysz niewielkie wioski góralskie malowniczo wtopione w uprawne pola. Znajdziesz tajemnicze znaki i 

ciekawe Muzea. Najpiękniejsze miejsce tych niewysokich gór. Tak AK mawiał o tych niewysokich górach 

pozytywista i ratownik TOPR Michał Jagiełło. 

 Podaj nazwę opisanych niewysokich gór. 

 

 

Życzę miłej zabawy podczas następnych wędrówek po polskich górach, zwiedzanie 

zabytkowych obiektów i górskich legend. 

Za tydzień następny zestaw pytań. 
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