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Zamek w Rydzynie 

 
 

Jeżeli, ktoś podróżuje trasą Poznań-Wrocław, bądź 

mieszka w okolicy, to warto obejrzeć Zamek w 

Rydzynie. Zabytek jest bardzo dobrze zachowany. 

Odwiedzający mogą zwiedzić budynek od środka, 

jak i przejść się po parku czy moście. Dla bardziej 

wymagających osób właściciele przewidzieli hotel, 

restaurację czy sale konferencyjne. Miejsce jest 

również pięknym planem na serie zdjęciowe, m.in. 

ślubne czy rodzinne. Dużo rozpisywać się nie 

będę, ponieważ jeżeli ktoś się zainteresuje tym 

miejscem, na pewno doczyta więcej szczegółów. 

Co do ceny- zwiedzanie ok 80% terenu jest 

darmowe, dlatego też jest to idealne miejsce na 

spędzenie weekendu. 

 

Więcej informacji: 

 http://zamek-rydzyna.com.pl/ 
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POEZJA 

Upadły Anioł... 
 

Wznosiliśmy się ponad góry, ponad chmury, 
myślami dotykaliśmy nieba.... 
Nagle nieznany sztorm uderzył w nas. 
Zerwała się życia nić... 
Z Olimpu do Hadesu nadszedł schodzenia czas. 
I tak oto Skrzydlate Anioły dwa 
rozdzieliły się z których jeden do Piekieł spadł.... 
 
Skrzydła Złamały się. Żar rozdarł serce me 
Teraz wśród zranionych dusz błąkam się.. 

CYTATY POLAKÓW 

 
„Ja i ojczyzna – to jedno 

Nasz naród jak lawa, 
Z wierzchu zimna i twarda, sucha i plugawa, 

Lecz wewnętrznego ognia sto lat nie wyziębi, 
Plwajmy na tę skorupę i zstąpmy do głębi.” 

 Adam Mickiewicz.  
 

 

MOTYWACJA 

 

 

ŹRÓDŁO:   
http://www.silacze.org/upload/images/medium/2014/01/motywacja
_to_podstawa_2013-10-09_13-28-02.jpg 
 

CIEKAWOSTKA 

 
 Pierwszego polskiego wejścia na Mount Vinson 
(najwyższy szczyt w rejonie Antarktyki) –dokonała  16 
stycznia 1995 roku  

 
ŹRÓDŁO: 
Pierwszego polskiego wejścia na Mount Vinson (najwyższy szczyt w 
rejonie Antarktyki) –dokonała  16 stycznia 1995 roku Mariola 
Popińska   
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