Description of mountains - Opis gór
The mountains – majestic stone structures sticking up from the ground,
showing the power of the divine creation. Does that sound familiar to
you? Let's take a short trip.
The Tatra Mountains are the most famous ones in Poland. They are the
highest mountain chain in the country, as well as the most beautiful
one. Imagine huge stone masses, roughly conical in shape, combined
in number of ways; gray, powerful that overwhelm the small human
being looking at them. Mild, green, grassy slopes surrounding stunning
valleys that suddenly turn into a narrow path to the peak of a mountain.
The fauna and flora astonish every visitor. Many endangered species
live in the Tatra Mountains' region. You can admire the short dwarf
mountain pine, crocuses and snowdrops or meet a marmot, chamois or
a deer.
The flourishing valleys have attracted millions of people every year.
None of them has ever dreamed of walking on a carpet of flowers and
yet they did after coming to Kościeliska Valley. You may wonder if
there's anything else to do there except for admiring the nature. Of
course there is. You can rest actively by taking a walk up a mountain
and in winter you may take your skis or snowboard with you and have a
lot of fun outside. If you feel tired, make sure to have some mulled wine
or hot tea in a local lodge. Certainly that's not all you can do there. You
can walk around town and enjoy a party with friends in the evening.
In conclusion, going to the mountains is a wonderful way of spending
your free time. Many people choose it as their holiday destination.
There are numerous breathtaking views to admire and plenty of
activities to take up.

Tłumaczenie
Góry – majestatyczne kamienne struktury sterczące z ziemi, ukazujące
moc boskiego tworzenia. Czy brzmi to znajomo? Wybierzmy się na
krótką wycieczkę.

Tatry to najpopularniejsze góry w Polsce. Są najwyższym łańcuchem
górskim w kraju i najpiękniejszym z nich. Wyobraźcie sobie wielkie
kamienne masy o stożkowatym kształcie, w różnych kombinacjach;
szare, potężne, przytłaczające małego człowieka patrzącego na nie.
Łagodne, zielone, trawiaste stoki otaczające piękne doliny zmieniają się
w wąskie ścieżki na szczyt góry. Fauna i flora oczarowują każdego
odwiedzającego. Wiele zagrożonych gatunków żyje w regionie Tatr.
Możecie podziwiać niską kosodrzewinę, krokusy i przebiśniegi albo
spotkać świstaka, kozicę czy jelenia.
Kwitnące doliny przyciągają miliony turystów każdego roku. Żaden z
nich nie marzył o chodzeniu po dywanie z kwiatów, a jednak udało im
się to w czasie wizyty w dolinie Kościeliskiej. Możecie się zastanawiać,
czy jest tam coś innego do roboty poza podziwianiem piękna natury.
Oczywiście, że tak. Możecie aktywnie odpocząć chodząc po górach, a
w zimie możecie wziąć narty czy deskę i poszaleć na zewnątrz. Jeśli
poczujecie się zmęczeni, napijcie się grzanego wina lub gorącej herbaty
w pobliskim schronisku. Oczywiście to nie wszystko, co można tam
robić. Możecie pospacerować po mieście i wieczorem zabawić się na
imprezie z przyjaciółmi.
Podsumowując, wyjazd w góry to wspaniała forma spędzania wolnego
czasu. Wielu ludzi wybiera je na cel swojego wyjazdu wakacyjnego.
Jest tam wiele zapierających dech w piersiach widoków do podziwiania
i mnóstwo form aktywności do podjęcia.

