Zestaw VI.
Pytanie 16.
Już sama nazwa wzbudza zainteresowanie. Bo dlaczego niby ktoś nazwał tak te
góry? I gdzie to w ogóle jest? Mało kto wie, że te góry istnieją. Jaszcze mniej
osób widziało je na własne oczy. A byli i tacy, którzy patrzyli na nie, a ich nie
widzieli. Nie mieli świadomości, że stoją oko w oko z wyjątkowym zjawiskiem
przyrodniczym. Na pierwszy rzut oka są niepozorne. Ale gdy się już trafi, gdy
zacznie się przez nie wędrować i odkrywać ich kolejne tajemnice, ukazują się
nam jako coś osobliwego. Unikat przynajmniej na skalę polską, jeśli nie
europejską. Fascynują budowa geologiczna, ogromne bogactwo gatunkowe
roślin i zwierząt. Można je całe przejść w kilka godzin i zobaczyć z ich
wierzchołków most kolejowy nad rzeką.
 Podaj nazwę tych gór.
Pytanie 17.
Wędrując szlakami Podhala i po górskich halach, spotkać można kilka rodzajów
dzwonków pasterskich.
 Podaj nazwy tych dzwonków i jakie było ich przeznaczenie.
Pytanie 18.
Gdy na Zamku wybija północ, wszyscy z okolicznych wiosek słyszą przeraźliwe
krzyki. Po co ona płacze? Nadaremnie wzywa pomocy. Okrzyki chłopa
wydawały się tajemnicze i zaskakujące. Miały związek z makabrycznym
wydarzeniem, jakie rozegrało się na Zamku.
Właściciel Zamku odnowił komnaty, wnętrza oraz piękny dziedziniec, na środku
którego stała studnia. Była bardzo głęboka i ciemna. Gdy służba czerpała z niej
wodę, podobno zimne dreszcze przeszywały ich ciała. Pewnego dnia właściciel
Zamku został pilnie wezwany przed oblicze namiestnika cesarskiego na Śląsku.
Jego żona nie traciła czasu. Potrafiła i bez niego dobrze się bawić. Gdy po
długiej i wyczerpującej podróży właściciel niespodziewanie powrócił do Zamku,
wśród witających go zabrakło jago małżonki. Udał się do jej sypialni. Zastał ją
spoczywającą bez ruchu i bardzo wystraszoną. Sytuacja ta nie dawała mu
spokoju i postanowił zasięgnąć języka u służebnych dziewcząt. Gdy dowidział
się o odmiennym stanie żony, rozwścieczony pobladł i zaniemówił z wrażenia.

Zaprowadził ją siłą na piękny dziedziniec i rozkazał jej skoczyć do studni.
„Skacz”: to rozkaz, ale żona go nie usłuchała. Rozgniewany mąż nachylił jej
głowę nad studnią i wepchnął ja do środka. Przerażające i okropne krzyki z dna
studni echem rozległy się po całym Zamku.
 Podaj nazwę Zamku, w którym na pięknym dziedzińcu znajduje się ta
studnia.
Życzę miłej zabawy podczas następnych wędrówek po polskich górach.
Zwiedzajcie zabytkowe obiekty i słuchajcie pięknych legend.
Za tydzień kolejny zestaw pytań.
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