
Podróże z Syriuszem po najciekawszych zakątkach                   

i zabytkach Unii         Europejskiej 

 
 
 
 

  Austria     

 

 

 
Republika  

Stolica- Wiedeń 

Powierzchnia- 83 871 km
2
 

Liczba ludności -8 214 160 

Waluta- Euro 

Święto narodowe: 26 pażdziernika 

Hymn Państwowy- Land der 

Berge, Land am Strome 

 
 

 

CIEKAWOSTKI: 

 

 Austria jest krajem  górzystym , około 60 % zajmują Alpy 

 wschodnie  

 Największe jezioro-  Bodeńskie       

 Wiedeń jest siedzibą parlamentu, rządu, a także sądu najwyższego  

i  innych urzędów centralnych. 

 98% Austriaków włada językiem niemieckim, 90% wyznaje  

katolicyzm 

 W Austrii można przez cały rok uprawiać sporty zimowe 

 Croissanty, które jemy na śniadanie pojawiły się dzięki Wiktorii  

Wiedeńskiej 

 Wiedeń kojarzy się z operą, Johannem Straussem i jego walcami, porcelaną Augarten i tortem 

Sachera. 

 Dzieje muzyki Austrii wiążą się z historią muzyki niemieckiej. 

 W 1966 roku Austria obchodziła tysiącletnią rocznicę swego powstania 

 

 

 



Wiedeń -    Pałac  

Schönbrunn 
 

Pałac Schönbrunn- zwany 

również austiackim Wersalem 

zbudowany w XVII - XVIII w. 

na zlecenie Leopolda I, stanowi 

symbol świetności dynastii 

Habsburgów. Był miejscem 

ważnych wydarzeń 

historycznych, m. in.: podpisania aktów pokojowych w 1805 i 1809 r. , kongresu wiedeńskiego 

1814-1815 roku. W 1996 roku wpisano go na listę światowego dziedzictwa Kulturalnego i 

Przyrodniczego UNESCO. Pałac ostał wzniesiony na południowy  zachód od Wiednia w Parku 

Schönbrunn. Obecny, barokowy wystrój został nadany za panowania Marii Teresy. Kolor żółty, na 

który została pomalowana elewacja był jej ulubionym kolorem. Wnętrza pokryte są licznymi 

freskami, sztukateriami. Francuskie ogrody otaczające pałac zostały zaprojektowane w 1695 roku. 

W pałacowym parku stoi imitacja ruin rzymskich i najdłuższa  na świecie oranżeria- 186 metrów. 
 

Salzburg -  Twierdza Hohensalzburg 

 

Najpotężniejszą budowlą miasta jest, wznosząca się 

dostojnie ponad jego zabytkowym centrum, twierdza 

Hohensalzburg (Wysoki Salzburg). Początki istnienia 

obiektu sięgają XI wieku.  Pierwszy kasztel warowny w 

tym miejscu powstał na zlecenie arcybiskupa Gebharda 

w 1077 r., kolejni arcybiskupi stopniowo powiększali i 

umacniali zamek, ale największy wkład w jego 

rozbudowę włożył na początku XVI wieku Leonhard 

von Keutschach (1495-1519). Obecnie Hohensalzburg 

uchodzi on za największą zachowaną w całości fortecę 

w Europie Środkowej. 

Twierdza jest obiektem muzealnym, jedną z największych atrakcji turystycznych Austrii. Warto tu 

zwiedzić wnętrza Wysokiego Zamku, kryjące piękne, gotyckie komnaty książęce oraz muzeum 

dokumentujące historię obiektu. Do twierdzy dostaniemy się pieszo wijącą się stromym zboczem 

góry drogą, bądź też szybciej i wygodniej naziemną kolejką linową uruchomioną w 1892 roku.  

  Graz – Twierdza Riegersburg 

Już podjazd pod zamek to mocne przeżycie – 

ogromna bazaltowa skała sterczy z doliny na 

wysokość 482m (15 minutowy spacer stromo 

pod górkę jest warunkiem dotarcia do wnętrza). 

Zbudowany w XI wieku zamek ma trzy 

kilometry murów obronnych, 11 bastionów i 7 

bram. Niezdobyta nigdy twierdza była traumą i 

postrachem dla Turków i Madziarów przez 

wieki. Od 1822 należy do książąt Liechtenstein 

i często księżna we własnej osobie oprowadza po zamku prosząc aby tytułować ją „Durchlaucht―.. 

Grozę wzbudza Muzeum Czarownic, które przypomina o setkach więzionych tutaj kobiet, które 

przez dziesiątki lat więziono, torturowano i mordowano... 

 



 

                  Belgia                
 

 

 

                                                                                                        Monarchia 
                                                                    Stolica: Bruksela 

                                                                     Powierzchnia: 30 528 km² 
                                                                                 Ludnośd: 10,2 mln 

                                                                                  Data przystąpienia do UE: 1957r. 
                                                                                  Waluta: euro 

                                                                                  Święto narodowe: 21 lipca 
                                                                                  Hymn paostwowy: Brabançonne  

 

 

                                                                                  
 

CIEKAWOSTKI: 

 Belgia jest europejską stolicą komiksu. Do najbardziej zna-

nych      twórców historii obrazkowych należą: Hergé (Tin-

tin), Morris (Lucky Luke), Peyo (Smerfy. 

 Nieoficjalnym świętem w Belgii jest 8 lipca, dzień św. Medar-

dusa, znanego jako "święty od deszczu”. Tradycja mówi, że 

jeśli pada w to święto deszcz, to będzie padał jeszcze przez 

najbliższe czterdzieści dni. 

 Belgowie uważają siebie za wynalazców frytek, które tu spo-

żywa się z majonezem. 

 Przeciętny Belg zjada rocznie 7,3 kg czekolady 

 Belgijski przemysł diamentowy stanowi 70% produkcji światowej a Antwerpia 

jest największym światowym ośrodkiem tej branży 

 

BRUGIA 

Jedną z największych 
atrakcji turystycznych 
Belgi jest miasto leżące 
na północy kraju Brugia. 
Jest to jedno z najlepiej 

zachowanych 
średniowiecznych miast w zachodniej Europie, co czyni je najpopularniejszym celem wycieczek 
turystycznych. W tutejszych muzeach zgromadzone są jedne z najbogatszych kolekcji sztuki 
flamandzkiej, zaś ulice Brugii przetykane są układającymi się w dziwny wzór wąskimi kanałami. 
Wzdłuż nich stoją wspaniałe stare domy potrafiące zachwycid nawet najbardziej wybrednych 
podróżników. Całe miasto otoczone jest fosą oraz murami służącymi w średniowieczu jako 
skuteczna obrona przed najeźdźcami.  
 

Antwerpia 

Bruksela 

Brugia 



BRUKSELA :   GRAND – PLACE 

Centrum miasta ma mniej więcej kształt pięciokąta, którego 
granice wyznaczają bulwary zwane "petit ring'. Po jego 
wschodniej stronie, w sercu Brukseli znajduje się Grand Place, 
jeden z najładniejszych rynków Europy, ulubione miejsce spotkao 
turystów . Na placu króluje wspaniały gotycki ratusz zdobiony  
294 figurkami z XIX wieku. Na szczycie 96 metrowej wieży 
wybudowanej przez Jeana Van Ruysbroeka góruje rzeźba patrona 
miasta świętego Michała. Wokół stoją domy z bogato zdobionymi 
i złoconymi fasadami. Co dwa lata, w połowie sierpnia, w 
przeddzieo święta Matki Boskiej Zielnej, układany jest barwny 
dywan z 700 tysięcy kwiatów ! Można go podziwiad tylko w lata 
parzyste. Wielki Plac został wpisany na Listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO w 1998 roku 

ANTWERPIA 

Antwerpia leży nad rzeką Skaldą, i jest drugim po Rotterdamie największym w Europie portem 
morskim.  W cztery wieki Antwerpia stała się najważniejszym i najbogatszym miastem handlowym 
w Europie.  Będąc w Antwerpii koniecznie należy odwiedzid dzielnice diamentów z szlifiernią 

diamentów na Pelikaan Straat. Antwerpia bowiem to światowe centrum produkcji 
diamentów ozdobnych. W języku holenderskim “rzucid rękę” znaczy “hand werpen‖ i 
stąd miałaby pochodzid nazwa tego miasta Antwerpen 

 

Ciekawym zabytkiem tego miasta jest  800-letni zamek Steen stojący na brzegach 
rzeki Skalady. Został on zbudowany około 1200 roku. Pierwotnie powstał z kamienia, 
dlatego nazywany jest steen.  Od szesnastego do osiemnastego wieku służył  za 
więzienie. Współcześnie zlokalizowane jest tutaj Muzeum Morskie. Przed zamkiem 
stoi posąg 

olbrzyma 
Antigoona, 

który według 
starej legendy mieszkał w 
zamku i kazał  płacid cło 
każdemu, kto chciał się 
przeprawid przez rzekę.  Kto 
cła nie zapłacił temu 
Antigoon rękę ucinał i 
wyrzucał ją do rzeki. 
Dopiero rzymski żołnierz Silvius Brabo ośmielił się przeciwstawid olbrzymowi i pokonał go w walce -  
odciął mu rękę i wrzucił do Skaldy. Tą legendę przedstawia fontanna na rynku starego miasta. 

 

 

 
 

 



 

 

                                CZECHY                   

 
 
 

 

    Republika 

Stolica: Praga 

Powierzchnia: 78 866 km
2 

Ludność: 10,5 mln 

  Data przystąpienia do UE: 2004 

Waluta: korona czeska 

Święto narodowe: 28 października 

Hymn państwowy: Kde domov můj 

Gdzie dom jest mój) 

 

 

CIEKAWOSTKI: 

 

 Dzielny Wojak Szwejk – fikcyjna filmowa postać i 

nieoficjalny symbol narodowy Czechów  

 Czeski naród jest muzykalny – mówi się, że "Co Čech, to 

muzikant" 

 Na terenie Republiki Czeskiej znajduje się aż 12 obiektów 

wpisanych na Listę Zabytków UNESCO 

 Wszystkie dawne kamienice z dzielnic śródmiejskich mają 

podwójną numerację: pierwszą niebieską – określającą 

miejsce na ulicy i drugą czerwoną  dla użytku urzędu 

kastralnego 

 Wskazówki zegara na ratuszu dzielnicy żydowskiej 

obracają się w odwrotną stronę 

 Choć powołują się na tradycję rzymsko – katolicką , Czechy należały do pierwszych 

krajów, które już w XV wieku przyjęły protestantyzm  

 Dzień wszystkich Świętych obchodzi się nie w listopadzie jak w Polsce, groby odwiedza 

się w Wigilię Bożego Narodzenia 

 Na grobach pali się tak zwane frantiszki - tlące stożki z mieszanki drzewa węglowego , 

trocin, drewna sandałowego i kadzidła 

 Dwa Święta Zakochanych 14 lutego i 1 maja, jego patronem jest największy czeski poeta 

romantyczny Karel Hynek Mácha 

 
 

 

 



 

 

 

Praga  

Złota Uliczka - malownicza ulica w Pradze, na terenie praskiego zamku w 

dzielnicy Hradczany. Dawniej nazywała się ulicą Złotniczą ,gdyż była praw-

dopodobnie siedzibą miejscowych złotników – Żydów pracujących dla skarbu, 

znajdujących w ten sposób schronienie za murami zamku. Powstała między 

romańskim i późnogotyckim obwarowaniem północnej części zamku. Do 

zamkowych łuków muru obronnego, dobudowano małe domki (ponad nimi 

widać wierzchołek muru). Poddasza domków tworzy chodnik obronny, łączą-

cy wieże Białą i Daliborską. W XVI w. znajdowały się tu mieszkania zastęp-

cze, za czasów cesarza Rudolfa II zajmowali je członkowie straży zamkowej. 

Później na Złotej Uliczce mieszkała praska biedota. W XX w. uliczka zmieniła 

charakter. W domku nr 22 w 1917 pisał swoje dzieła Franz Kafka. Po drugiej 

wojnie światowej domki przestały służyć jako miejsce zamieszkania – w la-

tach 50. XX wieku wysiedlono ostatnich mieszkańców. Obecnie znajdują się 

w nich oryginalne sklepiki, galerie i wystawy, przyciągające uwagę licznych 

turystów.  

 

Ołomuniec 

Katedra św. Wacława w Ołomuńcu- gotycki obiekt sakralny zlokalizowany 

przy Václavském náměstí w Ołomuńcu, na Morawach. Budowa świątyni zosta-

ła zapoczątkowana przed 1107 rokiem przez księcia Świętopełka. Pierwotnie 

zbudowana w stylu romańskim. Po pożarze w 1264 katedra została odbudowana 

w stylu gotyckim. Przebudowa z lat 1883-1892 nadała jej obecny neogotycki 

charakter z charakterystyczną południową wieżą. Wieża katedry mierzy 100,65 

m i jest drugą pod względem wysokości wieżą kościelną, a najwyższą wieżą 

neogotycką w Republice Czeskiej. W katedrze znajduje się również największy 

dzwon na Morawach. Udostępnione turystom krypty kryją między innymi reli-

kwie świętej Urszuli oraz zbiór szat liturgicznych. 

Brno 

Spielberg (Špilberk) - to najpierw zamek, później 

twierdza, a w końcu kluczowy element fortecy jaką 

stało się w XVII wieku Brno. Wybudowany na tyle 

skutecznie, że miasto odpierało ataki, które 

przychodziły podczas licznych w naszej części 

Europy wojen. Wykorzystywany także jako 

więzienie zapisał smutną kartę w historii narodów 

walczących o wyzwolenie się spod władzy 

Cesarstwa Austriackiego. Nie zmienia to faktu, że 

nawet tylko dla walorów krajobrazowych Špilberk 

jest obowiązkowym punktem pobytu w Brnie. 

Twierdza znajduje się na szczycie wzgórza na zachodnim skraju dzielnicy Brno-Střed. Za datę 

powstania zamku przyjmuje się drugą połowę XIII wieku i łączy ją z królem czeskim Przemysłem 

Ottokarem II. W biegu swych dziejów stanowił siedzibę królewską, a później margrabiów 

morawskich. XIX wiek przyniósł wyburzenie większości umocnień wzgórza, a w II połowie tego 

stulecia podjęto decyzję o jego splantowaniu. Twierdza była zajęta podczas wojny przez oddziały 

niemieckie, które w jej końcu prowadziły w podziemiach fortecy prace budowlane i 

przygotowywały schrony lotnicze. Wojska czechosłowackie opuściły teren w 1959 roku i od tej 

chwili zamek stał się jednym z oddziałów muzeum miejskiego Brna. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Gotyk
http://pl.wikipedia.org/wiki/O%C5%82omuniec
http://pl.wikipedia.org/wiki/Morawy
http://pl.wikipedia.org/wiki/1107
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99tope%C5%82k_Przemy%C5%9Blida
http://pl.wikipedia.org/wiki/Styl_roma%C5%84ski
http://pl.wikipedia.org/wiki/1264
http://pl.wikipedia.org/wiki/Styl_gotycki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Brno
http://pl.wikipedia.org/wiki/Cesarstwo_Austriackie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Czechy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Przemys%C5%82_Ottokar_II
http://pl.wikipedia.org/wiki/Przemys%C5%82_Ottokar_II


                            DANIA                                 

 

 
 

 
Monarchia parlamentarna 

Stolica: Kopenhaga 

Powierzchnia: 43 098,31
[
 (2 210 579 z Grenlandią i  

Wyspami Owczymi) kilometrów kwadratowych 

Ludność: 5 540 241 

Data przystąpienia do UE: 1973 

Waluta: korona duńska 

Święta narodowe:  

9 kwiecień - okupacja Danii, do południa flaga jest wciągnięta 

do połowy masztu  

5 maj - dzień wyzwolenia Danii w 1945  

5 czerwiec - dzień konstytucji  

15 czerwiec - dzień Waldemara - “urodziny” flagi  

Hymn państwowy: “Der er et yndigt land“ 

 

Ciekawostki : 

 
 Dania to kraj z fascynującą historią, sięgającą czasów Wikingów.  

Nazwa tego państwa pojawiła się po raz pierwszy w 955 r. w formie ośmiu  

kresek, co  symbolizowało  graniczny las Duńczyków 

 Dania jest najstarszą europejską monarchią z zachowaną ciągłością dziedzicznej  
       władzy monarszej 

 Najwyższe wzniesienie w tym kraju liczy 173 m n.p.m. (Yding Skovhoj),  

       a najniższe: Lammefjord - 7 m n.p.m.  
 Dania składa się z 406 wysp spośród których 97 jest zamieszkałych 

 Ponad 70% duńskich kobiet pracuje, co stanowi najwyższy wskaźnik w UE 

 Nie ma w Dani miejsca, które byłoby oddalone od morza więcej niż 50 km 

 Skandynawowie nazywają język duński "chorobą gardła", ponieważ jest on 

       trudny do wymowy. Tłumaczenie z duńskiego na język nie jest proste, np.  

      duńskie słowo ―tak‖ oznacza po polsku ―dziękuję‖. 

 To kraj ojczysty Hansa Christiana Andersena, który napisał prawie 160 baśni. 
 Znajduje się tu  także wielki park rozrywki Legoland. 

 Typową potrawą duńską jest schab pieczony, którego przyrządza się piekąc go razem ze skórką.  

 Wyspy Feroe i Grenlandia są autonomicznymi regionami Królestwa Danii od 1979 roku i nie należą 
do Unii Europejskiej 

 Danię zamieszkują głównie Duńczycy stanowiący 95% ogółu ludności . Pozostałe 

grupy narodowościowe to Turcy, Norwegowie, obywatele Wielkiej Brytanii i byłej  

 Jugosławii, Irańczycy, Niemcy, Szwedzi, także Polacy 

Kopenhaga 

Aarhus 

Billund 



   Billund 

Legoland - park rozrywki położony w Billund, w Danii. 

Został otwarty w 1968 i jest on największym 

parkiem Legoland na świecie. Wszystko zbudowane jest z 

klocków LEGO, przez co obserwowane z wysokości 

przypomina miasteczko. Legoland oferuje 50 różnego rodzaju 

atrakcji dla każdego. Pośród nich jest miniaturowy pałac 

Titania, zbudowany w latach 1907–1922 przez sir Neville Wilkinson dla swojej córki Gwendolyn. 

Ponieważ dziewczynka była zasmucona losem elfów, które musiały mieszkać w podziemnych 

jaskiniach, jej pomysłowy Ojciec wybudował Titanię. Inną, niezwykłą atrakcją będzie prezentacja 

robota The Power Builder, którego można tak zaprogramować, aby spełniał nasze życzenia. 

Znajdują się tu także różne atrakcje, między innymi miniatury autentycznych budowli (stadion 

drużyny FC Kopenhaga, Pałac Królewski), karuzele, kina. Ponadto organizowane są także 

spektakle z udziałem aktorów. W Legolandzie znajduje się również ponad 30-metrowej 

wysokości rollercoaster oraz hotel o nazwie "Hotel Legoland". Park zajmuje powierzchnię 123 000 

m
2
. 

 

Kopenhaga 
Amalienborg — oficjalna rezydencja duńskich 

monarchów i duńskiej rodziny królewskiej w 

Kopenhadze od 1794. Określana również jako zimowy 

pałac królewski, ponieważ zwykle jest wykorzystywany 

przez duńskich monarchów w miesiącach zimowych. 

Nazwa Pałacu Amalienborg pochodzi od królowej Zofii 

Amelii, która w latach 1667–73 kazała na tym miejscu 

zbudować pałacyk letni z ogrodem. Spłonął on 

całkowicie 19 kwietnia 1689 w czasie pożaru, który 

wybuchnął w przylegającym do pałacyku drewnianym budynku opery. W przepełnionym 

budynku opery zginęło wtedy ponad 200 osób, w tym wiele dzieci. Zespół pałacowy 

Amalienborga składa się z czterech identycznych rokokowych pałaców zbudowanych wokół 

ośmiokątnego placu, na którego środku znajduje się konny pomnik Fryderyka V, inicjatora 

budowy kompleksu pałacowego i jego otoczenia. Kompleks pałacu Amalienborg składa się z 

następujących części: Pałac Moltkego, Pałac Levetzaua, Pałac Brockdorffa oraz Pałac Schacka.  

 

   Aarhus 
Katedra (Aarhus Domkirke) – najdłuższy (93 m) i 

najwyższy (wieża o wys. 96 m) kościół w Danii. Świątynia 

została zbudowana ok. 1200 r. jako katedra na miejscu, w 

którym pochowano lokalnego świętego Nielsa (Mikołaja), 

do grobu którego pielgrzymowano. Budowę nowej katedry 

zapoczątkowano w 1191 r. z datków składanych przez 

pątników u grobu świętego. Pierwotnie kościół romański, 

bazylikowy. Obecny gotycki wygląd nadała mu przebudowa 

z XV w., która radykalnie zmieniła pierwotny wygląd świątyni. Katedra posiada ciekawe 

wyposażenie wnętrza (XV-XVIII w.) z czteroskrzydłowym gotyckim ołtarzem głównym z II 

poł. XV w. będącym dziełem Bernta Notke (ok. 1435-1509) z Lubeki. 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Park_rozrywki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Billund
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dania
http://pl.wikipedia.org/wiki/1968
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Legoland&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/LEGO
http://pl.wikipedia.org/wiki/Miasteczko_(urbanizacja)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kolejka_g%C3%B3rska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kopenhaga
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zofia_Amelia_brunszwicka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zofia_Amelia_brunszwicka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rokoko
http://pl.wikipedia.org/wiki/Katedra_w_%C3%85rhus
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sztuka_roma%C5%84ska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gotyk
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bernt_Notke
http://pl.wikipedia.org/wiki/Lubeka


     Francja    

 

                  
  Republika 

  Stolica: Paryż 

              Powierzchnia:  675 417 km² 

              Ludność:   64 667 000 

              Data przystąpienia do EU: 1957 

              Waluta: euro 

              Święto narodowe:  14 lipca 

              Hymn Państwowy:   Marsylianka   

   (fr.La Marseillaise)       

 

 

 

 

 
 

 Ciekawostki: 
 
 w większości francuskich miast istnieje ulica Republiki   lub 

 aleja de Gaulle’a 

 we Francji znajduje się najwyższy most na świecie- Wiadukt  

 Millau ( jego najwyższy filar mierzy 341 m) 

 Francuzi na ogół nie lubią języków obcych, wielu z nich  

wyznaje zasadę, że przyjeżdżając do ich kraju należy znać ich  

język. 

 na granicy Francji z Włochami wznosi się najwyższy szczyt w 

Europie ( Mont Blanc 4807m n.p.m. ) 

 Francja jest najczęściej odwiedzanym krajem na świecie. Rocznie odwiedza ją prawie 100 mln 

turystów 

 Francja, a właściwie Republika Francuska, jest drugim co do wielkości krajem w Europie.  

 Na jej powierzchnię składa się część metropolitarna, leżąca w Europie Zachodniej oraz terytoria 

zamorskie na innych kontynentach 

 Francuzi pracują 1568 godzin w skali roku ( dane z 2003) co stanowi najniższą średnią w 

Europie 

 Średni wzrost Francuzów wynosi 1,72 m; Francuzek: 1,65 m. W porównaniu z poprzednim 

wiekiem, średnia ta wzrosła o 7 cm. 

 

 

 
 



Paryż 

 Katedra Notre Dame 
 

 Katedra Notre Dame w Paryżu - gotycka 

katedra w Paryżu. Jedna z najbardziej znanych 

katedr na świecie, między innymi dzięki 

powieści Dzwonnik z Notre Dame  

francuskiego pisarza Viktora Hugo. 

Jej nazwa tłumaczy się jako Nasza Pani i 

odnosi się do Matki Boskiej. Wzniesiono ją na 

wyspie na Sekwanie, zwanej  Île de la Cité, na 

śladach po dwóch kościołach powstałych 

jeszcze w IX wieku. Jej budowa trwała prawie 

170 lat ( 1163-1330). 

 

                                                       Lyon 

       Katedra św. Jana Chrzciciela 

 

Katedra św. Jana Chrzciciela w Lyonie - katolicka katedra 

w Lyonie, siedziba arcybiskupa Lyonu. Budowa rozpoczęła 

się  w XII wieku na ruinach VI wiecznego kościoła, a 

została ukończona w 1476. Szczególnie godne wzmianki są 

dwa krzyże z prawej i lewej strony ołtarza, konserwowane, 

ponieważ Rada w 1274 uznała je jako symbol Związku 

Kościołów i Kaplicy Burbon, wybudowanej przez 

Kardynała de Burbon i jego brata Piotra II. Katedra posiada 

również zegar astronomiczny z XIV wieku. 

 

                             Lille 

Katedra w Lille lub Bazylika Notre Dame de la Treille 

Katedra w Lille lub Bazylika Notre Dame de la Treille - rzymskokatolicka katedra i bazylika, a 

także krajowy pomnik Francji, położony w mieście 

Lille. 

Była to siedziba biskupa Lille od utworzenia diecezji 

w 1913 r., mimo że budowa kościoła Notre-Dame de 

la Treille rozpoczęła w 1854. Kościół bierze swoją 

nazwę od XII wiecznego posągu Matki Boskiej. W 

2008 została podniesiona do rangi archidiecezji. 

Znajduje się na terenie departamentu Nord. 

 

 

 



   GRECJA 

 

 
                     

                        

   Republika 

                   Stolica: Ateny 

                   Powierzchnia:131,957 km² 

                   Ludność:10,5 mln 

                   Data przystąpienia do EU:1981 

                   Waluta: euro 

                   Święto narodowe:25 marca 

                   Hymn państwowy: Imnos pros tin  

       Eleftherian 

 

 

 

                                                                                                  

 

 

 

CIEKAWOSTKI: 

 

 Grecki jest najbogatszym językiem, operuje największą 

liczbą  słów. Jest także najstarszym językiem EU. 

 Grecja posiada największą na świecie flotę rybacką 

 Grecja to jedyny kraj poza Francją, który uczestniczył we 

wszystkich igrzyskach olimpijskich 

 Plaka(w Atenach) to labirynt uliczek ze sklepami z pa-

miątkami  i restauracjami. 

 Grecja to kraj tawern, w których uwielbiają spędzać czas  

            zarówno Grecy, jak i turyści. 

 Na wzgórze Athos wstęp mają tylko mężczyźni powyżej 18 roku życia; miejsce to nie 

jest dostępne dla kobiet. Zakazane jest też fotografowanie i kamerowanie . Zasady te 

wpisane zostały do Traktatu unijnego. 

 Żaden punkt na terenie Grecji nie jest oddalony od morza dalej niż 100 km. 

 Grecka kuchnia jest uważana za jedną z najzdrowszych w Europie. 

 Grecy najrzadziej spośród Europejczyków zapadają na choroby układu krążenia i za-

wały serca. 

 Homer jest autorem pierwszych arcydzieł literatury europejskiej   ,,Iliady’’ i 

,,Odysei’’. 



Saloniki 

  

Biała wieża w Salonikach została wybudowana przy 

nabrzeżu przez ottomańskiego sułtana Sulejmana 

Wspaniałego.Za czasów bizantyjskich i tureckich stanowiła 

ona południowo-wschodni narożnik miejskich murów 

obronnych, zburzonych w większej części pod koniec XIX 

w.Wcześniej nazywano ją Krwawą wieżą, ponieważ 

wewnątrz znajdowało się więzienie. 

Obecnie w jej wnętrzu znajduje się Muzeum Kultury 

Bizantyjskiej. Szczyt wieży służy za dogodny punkt 

widokowy miasta. 

 

 

 

 

Ateny 
 

Partenon w Atenach wzniesiono w latach 447-432 

p.n.e z inicjatywy Peryklesa.Klasyczne dzieło 

architektury attyckiej, łączącej porządek dorycki z 

elementami jońskimi.Wymiary świątyni wynosiły 

69,51 m na 30,86 m. Wnętrze dzieliło się na 2 

części:trójnawową cellę o długości 100 stóp, gdzie 

przechowywano kultowy posąg Ateny, i Partenon 

właściwy-salę o 4 jońskich kolumnach, dla dziewcząt 

w służbie bogini. 

 

 

 

 

 

Heraklion 
 

Fontanna Morisiniego znajduje się w samym 

środku placu Venizelosa.Jest symbolem stolicy 

Krety.Została ufundowana w 1628r. Przez 

weneckiego gubernatora Francesca 

Morosiniego.Fontanna składa się z ośmiu 

zbiorników w kształcie ¾ koła oraz 4 kamiennych 

lwów. Ściany ozdobione są natomiast motywami z 

mitologii greckiej i baśni ludowych. 
 

 

 



                      

      HISZPANIA 

 

 

 

 
 

Królestwo 

Stolica: Madryt  
Powierzchnia: 504 782 km. ²             
Ludność: ok. 47 mln  

Data przystąpienia do UE: 1986 

Waluta: euro 

Święto narodowe: 12 Października 

Hymn państwowy: Marcha Real 

( Marsz Królewski) 

 

 

 

 

 

                                     CIEKAWOSTKI 

 
   Hiszpania uchodzi w Unii Europejskiej za najbardziej suche i 

gorące państwo. 

 Niezwykle osobliwym świętem w Hiszpanii jest La Tomatina, 

podczas którego uczestnicy obrzucają się nawzajem tonami 

pomidorów. 

 Kościół Santa Isabel de Hungria w Maladze jest najmniejszą 

budowlą sakralną na świecie. Cztery, leżące osoby zajęłyby całą 

jego powierzchnię. 

 Za najpopularniejszy sport w Hiszpanii uznaje się piłkę nożną 

i… walkę byków (corrida). W tym czasie uwolnionych zostaje 

sześć byków, które mają przebiec niecały kilometr do areny. Setki młodych mężczyzn ucieka 

przed ich rogami. Jedyną dozwoloną bronią jest zwinięta gazeta. 

 Krajobrazy Hiszpanii są bardzo zróżnicowane, od terenów przypominających pustynię po ob-

szary zielone i urodzajne. 

 Hiszpania jest największym producentem pomarańczy na świecie 

 12 października 1492 roku Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę. Data ta obchodzona jest dziś 

jako dzień Święta Narodowego Hiszpanii 

 

 

 



 

MADRYT 

 

Puerta del Sol to plac w kształcie owalu, przy któ-

rym znajdują się kremowe, XVIII - wieczne bu-

dynki. Znajduje się tu hiszpański punkt zero, który 

oznaczono płytą chodnikową umieszczoną naprze-

ciwko wieży zegarowej. To właśnie od tego punktu 

mierzy się wszystkie inne odległości.  

 
                                 BARCELONA 

 

La Sagrada Família  secesyjny kościół w Barcelonie w Katalonii, 

uważany za główne osiągnięcie jej projektanta, katalońskiego architek-

ta Antoniego Gaudí. Sagrada Família ma status bazyliki, a nie katedry, 

jak czasem się uważa. W założeniu architekta sama konstrukcja bu-

dowli miała przypominać jeden, wielki organizm. Budowę kościoła 

rozpoczęto w 1882 roku. Początkowo jej projekt zlecono innemu ar-

chitektowi, ale ten wszedł w konflikt ze stowarzyszeniem finansują-

cym budowę świątyni. Wówczas zlecenie na budowę otrzymał Gaudí, 

który całkowicie zmienił projekt, nadając mu własny styl. Przez na-

stępne cztery dekady pracował intensywnie nad konstrukcją, poświę-

cając jej całkowicie ostatnich 15 lat życia. Podczas prac nieustannie 

dostosowywał i zmieniał pierwotne założenia. 

 

    

                                   SEVILLA 

 

Torre del Oro - symbol Sewilli.  Wieża Złota z XIII w. Nazwa 

pochodzi od czasów, gdy była ona pokryta złotymi płytkami. Jest jedną 

ze 166 wież , które wchodziły w skład murów obronnych Maurów, a po-

łożona jest na brzegu rzeki. Nazwę zawdzięcza nie tylko ówczesnej okła-

dzinie złocistymi płytkami ale także temu, że  przechowywano w niej 

złoto złupione w koloniach. W epoce chrześcijan służyła jako siedziba 

administracji morskiej. Dziś w jej murach znajduje się muzeum morskie, 

posiadające w swojej kolekcji serie modeli, mapy nawigacyjne, kompasy 

oraz stare dokumenty morskie. 

 

 

 
 

 



 

          HOLANDIA     
 

 
 
 

 
 
 Królestwo Holandii 
 Stolica: Amsterdam (konstytucyjna)  

         Haga (siedziba rządu)  
 Powierzchnia: 41 526 km2  
 Ludność: 16 150 tys. (2003)  
 Ustrój: monarchia parlamentarna  
 Język urzędowy: holenderski  
 Jednostka monetarna: euro  
 Święto narodowe: 30 kwietnia (rocznica wstąpienia 

 na tron w 1980 r. królowej Beatrix)  
 Data przystąpienia do UE:  1957 r. 
 Hymn : Wilhelmus van Nassau 

 

 

 
CIEKAWOSTKI: 

 

 Ponad połowa powierzchni Holandii znajduje się poniżej 

poziomu morza 

 Aż 65% społeczeństwa holenderskiego wyjeżdża na wakacje 

co najmniej raz w roku.  

 Holandia ma najwyższy w Europie , zaraz po Malcie, stopień 

zagęszczenia ludności : 480 mieszkańców na km² 
 W styczniu 1995 r. podnoszący się poziom wód doprowadził 

do osłabienia tam i do ewakuacji 250 000 mieszkańców 

Holandii 

 Holandia liczy aż 10 tysięcy km ścieżek rowerowych. Na 10 

mieszkańców 8 posiada rower. 

 W Alsmeer odbywa się największa na świecie aukcja 

kwiatów ciętych, licząca około 14 milionów transakcji w 

skali rocznej. 50 % sprzedaży przeznaczone jest na eksport. 

 Holandia znana jest z licznych wiatraków, sera, chodaków, tulipanów, rowerów oraz wysokiego 

poziomu tolerancji 

 W Holandii swoją siedzibę ma Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości oraz 

Międzynarodowy Trybunał Karny. 

 

 

 

 

/wiki/Wiatrak_holenderski
/wiki/Ser
/wiki/Chodak
/wiki/Tulipan
/wiki/Rower
/wiki/Tolerancja
/wiki/Mi%C4%99dzynarodowy_Trybuna%C5%82_Sprawiedliwo%C5%9Bci
/wiki/Mi%C4%99dzynarodowy_Trybuna%C5%82_Karny


 

Wiatraki w Kinderdijk 

 
Holandia to kraina wiatraków i wody. Wiatraki 

w Kinderdijk postawiono w. 1738 roku. Ich rola 

polegała nie tyle na mieleniu ziarna, ile na 

odwadnianiu ziemi, w celu pozyskania gruntów 

uprawnych. 

Okolice Kinedrdijk tworzą skansen, w którym 

znajduje się 19 oryginalnych XVIII – wiecznych 

wiatraków. Pierwsze osiem wybudowano w 

1738 roku z cegły, dziesięć następnych, 

ośmiobocznych, krytych słomą – dwa lata 

później: w 1740 roku. Wiatraki stoją wzdłuż 

zbiorników wodnych – ich średnica to 28 metrów. Oryginalne wnętrze jednego z nich udostępniono 

do zwiedzania  turystom. Latem wiatraki można oglądać z pokładu niewielkiego turystycznego 

statku.  Od 1997 roku wiatraki znajdują się na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i 

Przyrodniczego UNESCO. 

 

Kanały w Amsterdamie 
 

 

 

 

Amsterdam ze względu na ilość kanałów, mostów przypomina Wenecję. Oczywiście nie pływają 

tutaj gondole, można za to zwiedzić miasto na specjalnych turystycznych łodziach. Pas kanałów 

otaczających miasto stanowi dumę Amsterdamu. Amsterdam liczy ponad 1000 mostów, Wenecja 

tylko 700. Sieć 160 amsterdamskich kanałów ciągnie się 75 kilometrów. Wykopano je w XVII 

wieku, służyły kupcom do transportu towarów z portu do magazynów położonych przy kupieckich 

domach. Do dziś mieszkańcy Amsterdamu mają we krwi żeglugę i wiosłowanie.  

Najbardziej atrakcyjną część Amsterdamu, dzisiejsze stare miasto, stanowi Grachtengordel, czyli  

pas kanałów zbudowanych w latach 1613-1662.  

Średnia głębokość kanałów w Amsterdamie to trzy metry. Wystarczy, by poruszać się po wodnej 

sieci na różnego rodzaju jednostkach pływających. Tysiące ludzi ma swoje łódki, przypływają do 

centrum na zakupy, pływają też na pikniki za miasto. Działają wypożyczalnie rowerów wodnych, 

urządzające wycieczki z przewodnikiem dla turystów i wyścigi dla rodzin i grup z zakładów pracy 

 

 



 

  

 

 

Maastricht 
Maastricht to najstarsze i najbardziej wysunięte na 

południe miasto Holandii. Tu właśnie powstał 

traktat w 1992 roku, zwany traktatem z Maastricht, 

stanowiący fundament powstania Unii 

Europejskiej. Ratusz w Maastricht to gmach o 

stylu typowo niderlandzkim, który powstał w 

połowie XVII – stego wieku według planów Pietra 

Posta. Specyficzne dla tego budynku są podwójne 

schody honorowe , stanowiące odzwierciedlenie 

podwójnej przynależności  Maastricht .  

 

 

 

 

Hoensbroek  
Specyfika krajobrazów i styl zabudowy nadały Limburgii Południowej charakter znacznie różniący 

się od innych holenderskich regionów.  

Zamek w Hoensbroek  jest dziełem mistrza z Vise, który w połowie XVII wieku otrzymał polecenie 

zastąpienia dawnej twierdzy średniowiecznej, obecnie stojącym do dziś zamkiem, wybudowanym 

w stylu renesansu mozańskiego. Ten fascynujący zespół architektoniczny, otoczony fosą, składa się 

także z budynków gospodarczych z tej samej epoki. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

       Niemcy          
 

 
 

                                       

 

 

 

 
INFORMACJE OGÓLNE: 

 
 Republika 

 Powierzchnia: 375 tys. km kw. 

 Ludność: 82 mln 

 Stolica: Berlin (siedzibą rządu jest Bonn)  

 Język: niemiecki 

 Waluta: Euro  

 Gęstość zaludnienia: 230 mieszk./km kw. 

 Data przystąpienia do UE: 1957 rok 

 Najwyższe wzniesienie: Zugspitze (Alpy) 2 963 m 

 Największe jeziora: Jezioro Bodeńskie, Chiemsee, Muritz, Schweriner See 

 Najdłuższe rzeki: Ren (865 km), Łaba (793 km), Dunaj (647 km), Men (524 km) 

 Struktura: 16 krajów związkowych (Landów) 

 Religie: protestanci 58%, katolicy 33%, muzułmanie 4% 

 Święto narodowe: 3 październik 

 Hymn narodowy: Das Lied der Deutschen (Pieśń Niemców) 
 

 

        Berlin 

    Drezno 

Neuschwanstein 



 

Ciekawostki: 
  Język niemiecki należy do grupy języków germańskich i znacznie różni się od języków 

słowiańskich.  

 Tradycyjne niemieckie śniadanie to najczęściej biała kiełbasa - W Niemczech jest ponad 300 

gatunków chleba i ponad 6 tysięcy gatunków piwa, którego Niemcy zaraz po Czechach piją 

najwięcej w Europie.  

 Niemcy są smakoszami kawy. Kawa cieszy się u nich znacznie większym uznaniem niż herbata. 

 Letnie wakacje  trwają w Niemczech tylko sześć. tygodni. W zależności od landu, rozpoczynają 

się pod koniec czerwca lub na początku lipca, a kończą w sierpniu.  

 Niemieckie dzieci, jesienią  mają kila lub kilkanaście (w zależności od landu) dni wolnych od 

szkoły, zwanych feriami kartoflanymi. 

 Od zjednoczenia Niemiec naród niemiecki reprezentuje 17 % ludności Unii Europejskiej 

 Spośród wszystkich obywateli Unii Europejskiej, Niemcy najczęściej udają się do lekarza, 

średnio 11 razy w ciągu roku 

 Statystyczny Niemiec zjada 84 kg chleba rocznie. Niemcy są największymi zjadaczami chleba w 

Europie 

 Najwyższa wieża w Europie należy do Katedry w Kolonii. 

 Niemcy są pierwszym państwem w Europie pod względem liczby muzeów – jest ich ok. 5000 

 

Berlin: Brama Brandenburska 

 

Brama Brandenburska  jest jedną z najbardziej charakterystycznych i znanych budowli 

Berlina. Zbudowana została na wzór ateńskich Propylejów jako berliński łuk triumfalny w 1791 

roku - ma wysokość 26 m, szerokość 65,5 m i głębokość na 11 m. Stała się symbolem Niemiec.  

Historia Bramy jest ściśle związana z dziejami Niemiec: tu odbywały się parady królewskie i 

cesarskie, a w latach 30 i 40 XX wieku – defilady nazistowskie. 

Wybudowano ją w stylu wczesnoklasycystycznym z piaskowca łabskiego. W bramie jest pięć 

przejazdów,  oraz dwie przybudówki. Po obu stronach Bramy znajduje się po sześć 15-metrowych 

kolumn w stylu doryckim. Attyka i filary dzielące przejazdy są pokryte reliefami, które 

przedstawiają min. czyny Herkulesa. W obu przybudówkach stoją wielkie posągi przedstawiające 

Marsa, chowającego miecz do pochwy i boginię Minerwę z lancą.  

Zwieńczenie Bramy stanowi 5 metrowa miedziana rzeźba przedstawiająca  uskrzydloną boginię 

zwycięstwa, która kieruje kwadrygę do miasta 



 

DREZNO:    Pałac Zwinger 
 

Zwinger jest architektonicznym 

klejnotem Drezna, uważanym za perłę 

niemieckiego baroku. Budowla ta 

zaliczana jest do najsłynniejszych na 

świecie. Projektowanie i budowę 

Zwingera rozpoczęli w roku 1709 

architekt Matthäus Daniel Pöppelmann i 

rzeźbiarz Baltazar Permoser na 

zamówienie króla Augusta II zwanego 

Mocnym, jako miejsce dworskich 

zabaw i turniejów. Początkowo 

drewniany, później murowany zespół 

pałacowy ukończony został w 1728 

roku. Zbudowany na planie prostokąta z 

wewnętrznym dziedzińcem, który otoczony jest galeriami (ogród z fontannami), bramą koronną, 

pawilonami. W późniejszym okresie August Mocny sprowadził tutaj swoje zbiory egzotycznych 

roślin a także porcelany. Do dnia dzisiejszego Zwinger wykorzystywany jest do prezentowania 

wystaw. Szczególnie warte zobaczenia są wcześniej wspomniane zbiory porcelany, w których 

znajduje się zarówno chińska porcelana z XV wieku, jak i znane w całych Niemczech wyroby 

porcelanowe z Miśni. W Zwinger znajduje się także Rüstkammer – zbrojownia, która jest zbiorem 

różnych historycznych broni. 

 

 

Zamek Ludwika II Neuschwanstein w Alpach Bawarskich 

  

 

Neuschwanstein, bajkowa budowla z 

licznymi wieżami i balkonami stworzona 

przez  króla Ludwika II Bawarskiego. Jest 

jednym z  najbardziej znanych zamków 

świata dzięki temu , że stał się 

pierwowzorem zamku w paryskim 

Disneylandzie . Pięknie położony wśród 

alpejskich skał jest chlubą Bawarii. Ta 

wyjątkowo fotogeniczna budowla 

występuje na tysiącach pamiątek 

sprzedawanych w  milionach sztuk.  

Nueschweinstein budowano przez 17 lat – 

prace rozpoczęto w 1869 roku. Zamek 

miał mieć 90 pokoi (ukończono 30). Ma 35 km korytarzy, nie mówiąc o 400-stopniowych 

schodach. I jeszcze jedna rekordowa liczba: podobno 200 mniszek przez siedem lat haftowało 

jedwabne obicia na krzesła i fotele. Król Ludwig II zafascynowany legendarnymi dziejami, pragnął 

stworzyć obiekt, który stanowiłby tło do odgrywania scen germańskich mitów. Wnętrza zamku 

odwołują się do też do pełnych magii Wagnerowskich oper. 
 

 



 

POLSKA 
 

 

 

 

 
          
 

 

 Republika 

Stolica: Warszawa 

Powierzchnia: 312.700 km  

Ludność: 38,2 mln 

Data przystąpienia do UE: 2004 

Waluta: złoty 

Święto narodowe: 3 Maja 

Hymn państwowy: Mazurek Dąbrowskiego 

 

 

 

CIEKAWOSTKI: 

 

 97% powierzchni Polski nie przekracza wysokości 500 metrów  

n.p.m. 

 Polska była przedmiotem stałych roszczeń ze strony niektórych  

sąsiadów np.: Austrii, Niemiec i Rosji 

 Powiedzenie „ Gość w dom, Bóg w dom‖ odzwierciedla tradycyjną  

polską gościnność 

 Polska liczy 9300 jezior o powierzchni wynoszącej co najmniej 1 ha,  

daje to 1% powierzchni kraju 

 Kopernik odkrył, że to planety, w tym oczywiście Ziemia, kręcą się  

      wokół słońca, a nie odwrotnie 

     Polska należy do krajów, których granice były najczęściej zmieniane,   

         co doprowadziło wręcz do jej zniknięcia z mapy świata w 1795 roku. 

 

Malbork 
 
 

  

Zamek krzyżacki w Malborku (niem. Ordensburg Marienburg) – trzyczęściowa twierdza obronna 

w stylu gotyckim składa się z zamku niskiego, zamku średniego i zamku wysokiego. Jest to jeden z 

największych zachowanych zespołów gotyckiej architektury na świecie. Pierwotna nazwa zamku 

używana przez zakon krzyżacki brzmiała Marienburg, czyli Gród Marii. Od 14 września 1309 do 

1457 zamek w Malborku był siedzibą wielkiego mistrza krzyżackiego, a miasto stolicą państwa 

zakonnego. Inicjatorem budowy był mistrz Konrad von Thierberg. Z jego polecenia w 1278 r. 

rozpoczęto praca nad zamkiem wysokim. Dwa lata później przybyli tu pierwsi zakonnicy. Budowę 

zamku ukończono ok. 1420 roku.  W 1997 roku zamek, zwany „ największą górą cegieł na północ 

Malbork 

Kraków 

Wieliczka 

/wiki/Malbork
/wiki/J%C4%99zyk_niemiecki
/wiki/Twierdza
/wiki/Architektura_gotycka
/wiki/Podzamcze
/wiki/Zakon_krzy%C5%BCacki
/wiki/14_wrze%C5%9Bnia
/wiki/1309
/wiki/1457
/wiki/Wielki_mistrz


od Alp‖ wpisano na Listę Światowego 

Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego 

UNESCO. 

Kraków 
RYNEK GŁÓWNY I SUKIENNICE 

Rynek główny należy do najpiękniejszych 

rynków w Europie. Zdobią go sukiennice, 

fara, i kamienice należące niegdyś do 

najzamożniejszych mieszczan. Data 

powstania rynku to 1257 rok.  

Nad kwadratowym rynkiem góruje kościół 

Mariacki – drugi co do ważności, po katedrze wawelskiej, obiekt sakralny miasta. Kościół 

wznoszono w kilku etapach od XIV do XV wieku. Z jednej z wież świątyni co godzinę rozlega się 

hejnał grany na cztery strony świata. We wnętrzu świątyni znajduje się słynne dzieło sztuki 

gotyckiej wykonane przez Wita Stwosz : ołtarz ze scenami z życia Chrystusa i Marii.  

Centralna budowlą na rynku są Sukiennice  -  jedno z najbardziej charakterystycznych i najlepiej 

rozpoznawalnych miejsc na zabytkowej mapie Krakowa. Ich historia rozpoczyna się bowiem za 

czasów panowania księcia Bolesława Wstydliwego, który zobowiązał się wybudować kramy 

sukienne.  W połowie XIV wieku nowy, murowany budynek Sukiennic ufundował Kazimierz 

Wielki. Pożar z połowy XVI stulecia "przyczynił się" do powstania wybitnego dzieła epoki 

renesansu. Rozszerzeniu uległa wtedy również funkcja Sukiennic - na pierwszym piętrze, gdzie 

obecnie mieści się galeria Muzeum Narodowego, umieszczono smatruz - miejsce sprzedaży 

różnego rodzaju drobiazgów.  

 

 

Wieliczka – kopalnia soli 
 
Zabytkowa Kopalnia 

Soli w Wieliczce 

stanowi jedyny obiekt 

górniczy na świecie, 

czynny bez przerwy 

od średniowiecza do 

chwili obecnej. 

Kopalnia była już 

czynna w czasach 

Bolesława I 

Chrobrego.  

Jej oryginalne wyrobiska (chodniki, pochylnie, 

komory eksploatacyjne, jeziora, szyby) o łącznej 

długości około 300 km usytuowano na 9 poziomach, 

sięgających do głębokości 327 m ilustrują wszystkie 

etapy rozwoju techniki górniczej w poszczególnych 

epokach historycznych". 

Tak brzmi fragment uzasadnienia wpisu Kopalni Soli 

„Wieliczka" w dniu 8 września 1978 na I Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i 

Przyrodniczego UNESCO wśród pierwszych 12 obiektów z całego świata. Prezydent RP ogłosił 

kopalnie soli Pomnikiem Historii Narodowej.  

Od 1826 roku odbywają się tutaj kuracje kąpielami solankowymi. Kopalnia to także miejsce 

leczenia chorób dróg oddechowych – na V poziomie mieści się sanatorium alergologiczne. 

 



 
 

           SZWECJA             
 

      
     Królestwo 

                                                               

      Stolica: Sztokholm  

              Powierzchnia: 449 964 km²            

         Ludność: 9 331 523 

                       Data przystąpienia do UE: 1995 

                       Waluta:  korona szwedzka  

         Święto narodowe: 6 czerwca 

                    Hymn państwowy: Du gamla, Du fria 
 

Östergötland  
 
 

 
 

 

Ciekawostki 

 
 

 W Szwecji urodził się Alfred Bhernard Nobel, który 

przeznaczył  znaczną część swojego majątku na nagrody, 

które są dorocznie rozdzielane między tych, którzy w 

poprzednim roku wyświadczyli ludzkości największe 

dobrodziejstwa. 

 Stolica Szwecji jest jedną z najczystszych stolic świata; jest 

położona na 12 wyspach 

 W Szwecji  20% mężczyzn decyduje się na urlop 

wychowawczy po urodzeniu się dziecka 

 W 1967 roku w ciągu jednej nocy ruch samochodowy z 

lewostronnego zmienił się na prawostronny 

 Ponad milion Szwedów to imigranci lub potomkowie 

imigrantów 

 Obchodzone 13 grudnia święto Łucji symbolizuje światło.  

 Języki używane w Szwecji to: szwedzki, lapoński i fiński.  

 Ciekawszymi szwedzkimi wynalazkami są: klucz francuski i kształt butelki coca-coli 

 Szwecja jest jednym z najrzadziej zaludnionych krajów europejskich 

 

 

Sztokholm 

Mölndal 



 

Klasztor Alvastra 
 

Klasztor w Alvastra – klasztor cysterski w Alvastra w południowej Szwecji, w 

prowincji Östergötland, założony w XII w., zniesiony w XVI w., nekropola królów szwedzkich. 

Klasztor w Alvastra jako pierwszy w Szwecji klasztor 

cystersów został założony w 1143 r. Jego fundatorem 

był Swerker I Starszy, pierwszy król Szwecji z 

dynastii Swerkerydów, i jego. Klasztor był związany z 

dynastią przez cały okres jej panowania w Szwecji, tutaj 

zostali pochowani jej członkowie (pochowana tutaj 

została też  Ryksa, córka Bolesława Krzywoustego). 
W okresie swojego istnienia klasztor stanowił ważne 

centrum kulturalne i religijne; już jeden z pierwszych 

przybyłych tu mnichów, Stefan, został w 1164 r. pierw-

szym arcybiskupem Uppsali. Z klasztorem związana była św. Brygida. 

           Pałac Gunnebo 

Pałac Gunnebo – pałac w północno-wschodniej czę-

ści gminy Mölndal. Pierwsze wzmianki o Gunnebo pocho-

dzą z 1397 roku. Gospodarstwo Gunnebodum należało 

wówczas do parafii Fässberg. W późniejszym czasie było 

również własnością królewską. Gunnebo zbudowano jako 

letnią rezydencję nieszlacheckiej rodziny. Jako, że gospo-

darstwo wcześniej było własnością królewską, Gunnebo 

nazwano zamkiem. Margareta Sparre, opuściła Gunnebo w 

1950 r .Więc posiadłość kupiła gmina Mölndal. W 1916 r. w  zamku kręcono niemy 

film "Kärleken segnar". 

 

                 

         Kamienie runiczne w Uppsali 

 
Kamienie runiczne w Uppsali występują głównie na terenie katedry oraz na 

terenie parku uniwersyteckiego. Kamienie te pochodzą z XI wieku i trafiły 

na teren katedry i parku głównie w wyniku tego, że Uppsala była jednym z 

najważniejszych centrów politycznych, religijnych, kulturowych i 

naukowych Szwecji. Wiele kamieni trafiło na teren katedry w wyniku 

tendencji do umieszczania ich w chrześcijańskich budowlach sakralnych, 

jaka miała miejsce po zakończeniu czasów kamieni runicznych. Kamienie 

te często stawały się materiałem budowlanym świątyń i obecnie są 

odkrywane w wyniku prac remontowych na terenie katedry i innych 

budowli sakralnych Uppsali. W wyniku tych procesów na niewielkim terenie (katedra i park 

uniwersytecki znajdują się niedaleko od siebie) zgromadzone zostało bardzo dużo tego typu 

zabytków. 
 

 

 



      

WIELKA BRYTANIA

 

                            

                                           
 

CIEKAWOSTKI: 
 

 Symbolami narodowymi Wielkiej Brytanii są kwiaty: róża dla 

Anglii, oset dla Szkocji oraz narcyz dla Walii. 

 80 % ludności Wielkiej Brytanii stanowią Anglicy, 9% Szkoci, 

5% Walijczycy i 3% Irlandczycy  

 Brytyjska scena polityczna jest zdominowana przez dwa 

ugrupowania polityczne: Partię Konserwatywną i Partię Pracy. 

 Głównym językiem jest angielski, choć w użyciu są także 

walijski, irlandzki i języki szkockie. 

 Wielka Brytania posiada bogate złoża węgla, gazu ziemnego i 

ropy naftowej. 

 W Wielkiej Brytanii obowiązuje ruch lewostronny. 

 Wielka Brytania zalicza się do 9 mocarstw atomowych. Jej arsenał to około 200 głowic 

atomowych, które mogą być przenoszone na odległość 12 tysięcy kilometrów. 

 

                                Glasgow 
 

Muzeum i Galeria Sztuki Kelvingrove jest pierwszym założonym 

w Glasgow i całej Szkocji muzeum, posiada jedne z największych 

zbiorów sztuki w Europie. Od czasu renowacji jest to najbardziej 

popularne muzeum w Szkocji jak i w całej Wielkiej Brytanii poza 

Londynem. Muzeum położone jest w zachodniej części miasta, 

przy brzegu rzeki Kelvin. Naprzeciw znajduje się architektonicznie 

podobna Sala Kelvina, która została zbudowana w nawiązującym 

stylu kilkanaście lat później, na miejscu poprzedniej sali zniszczo-

nej przez ogień. 



 

Birmingham 

 

Katedra świętego Chada zbudowana została w dziewiętnastym 

wieku i śmiało można zaliczyć ją do perełek neogotyku regionu. 

Dla kościoła rzymskokatolickiego jest to główny ośrodek diecezji 

Birmingham. Zaprojektował ją sam Augustus Welby Northmore 

Pugin, autor Pałacu Westminsterskiego w Londynie. Godność 

katedry nabyła ona w 1850 roku, zaś w roku 1941 dodatkowo 

zaliczona została do pocztu bazylik mniejszych (co sprawia między 

innymi, że otwarta jest całodobowo i stale znajduje się tam 

przewodnik oprowadzający po katedrze).                        

 

                                                            

Londyn 

      

Tower Bridge ("Most Wieżowy") – most 

zwodzony w Londynie przeprowadzony przez 

rzekę Tamizę, w pobliżu Tower of London, od 

której bierze swą nazwę. Jeden z najbardziej 

znanych obiektów w Londynie, zbudowany w 

stylu wiktoriańskim. Charakterystycznym 

elementem mostu są dwie wieże główne, 

połączone u góry dwoma pomostami - kładkami 

dla pieszych, zawieszonymi 34 m nad jezdnią i 

przeszło 44 m nad oznaczeniem górnego 

poziomu w rzece. Obecna kolorystyka mostu 

istnieje od 1977 roku. Wtedy, w 25 rocznicę 

koronowania Elżbiety II przemalowano go na 

kolory: niebieski, biały i czerwony. Pierwotnie most miał kolory w tonacji beżowej.  

                                                        
 Pałac Westminsterski (Palace of Westminster) – 

miejsce posiedzeń obu izb Parlamentu Zjednoczonego 

Królestwa (Izby Lordów i Izby Gmin). Pałac znajduje 

się w Londynie, w dzielnicy City of Westminster, na 

lewym brzegu rzeki Tamizy. 

Najstarsza istniejąca dziś część pałacu, Westminster 

Hall, powstała w roku 1097. Pałac służył początkowo 

jako siedziba władcy, ale żaden monarcha nie 

mieszkał tam od XVI wieku. Większość obecnej 

struktury pałacu pochodzi z XIX wieku, kiedy to 

pałac został odbudowany po pożarze w roku 1834. 

Architektem odpowiedzialnym za odbudowę był Sir 

Charles Barry, a obecny wygląd pałacu jest 

przykładem stylu neogotyckiego. Jedną z 

najsławniejszych części pałacu jest wieża zegarowa, mieszcząca znaną atrakcję turystyczną : zegar Big 

Ben. 

Pałac zawiera ponad 1000 pokoi, z których najważniejszymi są sale Izby Lordów i Izby Gmin. 

Pałac mieści też pokoje obrad komisji parlamentarnych, biblioteki, hole, jadalnie, bary i siłownie. 

Jest miejscem ważnych ceremonii państwowych, w tym otwarcia obrad parlamentu.                                                        
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Włochy 

 
                   

 

 
       Republika Włoska 

                     Stolica: Rzym 

                     Powierzchnia: 301   230 km² 

                     Ludność: 60 418 711 

                     Data przystąpienia do UE: 1957 r. 

                     Waluta: euro 

                     Święto narodowe: 2 czerwca 

                     Hymn narodowy: Fratelli d'Italia (wł. Bracia Włosi)    
      

 

  
Ciekawostki: 

 

 Długość wybrzeża włoskiego wynosi aż 7600 km. 

 Najwyższy punkt położony jest na najwyższym 

masywie Europy – Mont Blanc. Nosi on nazwę 

Monte Bianco di Courmayeur – jego wysokość to 

4748 m n.p.m. 

 Włochy zajmują pierwsze miejsce w produkcji win 

na świecie i znani są z makaronu i sosu 

bolońskiego 

 Od lat Włochy znajdują się na 3-4 miejscu pod 

względem liczby przyjeżdżających turystów 

zagranicznych i wpływów z turystyki. 

 Włochy należą do najludniejszych państw Europy 

(czwarte miejsce na kontynencie) o wysokiej, lecz 

zróżnicowanej gęstości zaludnienia. 

 Spośród wszystkich narodów, Włosi wydają  

najwięcej pieniędzy na zakup odzieży. 

 San Marino i Watykan nie należą do Unii Europejskiej 

 Włochy, to kraj, w którym statystycznie jest najwięcej opadów ( 95 cm deszczu rocznie) 

 

 

 



 

 
RZYM  - KOLOSEUM  
Koloseum jest jedną z najsłynniejszych budowli Rzymu. 

Jest to duża eliptyczna budowla o długości 188 m i sze-

rokości 156 m, obwodzie 524 m, wysokości 48,5 m. z 

galeriami komunikacyjnymi oraz areną z systemem pod-

ziemnych korytarzy,  która mogła pomieścić od 45 do 73 

tysięcy widzów. Budowę Koloseum rozpoczął cesarz 

Wespazjan w 70 roku naszej ery. Była miejscem walk 

gladiatorów. Jego arenę zrosiła też krew chrześcijan, któ-

rzy ginęli tu za wiarę w okresie prześladowań.  Ostatnie 

walki odbyły się w Koloseum prawdopodobnie w 523 roku. Największych zniszczeń starożytny 

zabytek doznał podczas trzęsienia ziemi w 1349 

roku oraz na skutek rozbierania murów na mate-

riał do budowy rzymskich pałaców. W połowie 

XVIII wieku na arenie stanął krzyż , a budowlę 

zaczęto traktować jako miejsce męczeństwa 

pierwszych chrześcijan. Obecnie w Koloseum 

odbywa się wielkopiątkowa droga krzyżowa, któ-

re przewodzi papież. Od strony wewnętrznej bu-

dowla jest pięciokondygnacyjna.  Umieszczono 

tam bufety, szatnie, natryski, pomieszczenia dla 

gladiatorów, klatki dla zwierząt, korytarze. Wokół areny wzniesione było podium. Do Koloseum 

prowadziło 80 ponumerowanych wejść (zachowały się oznaczenia wejść od nr XXIII do LIV), któ-

re zapewniały szybkie (przez ok. 6 minut) opuszczenie widowni przez widzów.  
 

 

 

MEDIOLAN -   KATEDRA MEDIOLAŃSKA 
 

 

Katedra w Mediolanie to arcydzieło włoskiego goty-

ku, które zachwyca obfitością dekoracji: wieżyczek, 

iglic i rzeźb. To budowla wielkich liczb – do jej bu-

dowy liczącej 92 metry szerokości i 157 metrów dłu-

gości o sklepieniu sięgającym 92 metry wysokości 

użyto:  550 000 marmurowych płyt. Budowla składa 

się z    96 filarów, 130 sklepień, 160 okien, 145 iglic, 

3300 rzeźb i może pomieścić 40 000 wiernych. Naj-

wyższy punkt stanowi złocona figurka Maryi Dziewi-

cy, umieszczona na wieży o wysokości 108 metrów. 

Katedrę budowano prawie 600 lat. Prace przy pięknej 

olbrzymce z Mediolanu zaczęto w 1386 r. a ukończo-

no w 1813 roku. Fundatorem Katedry był książę Gian 

Galeazzo Visconti. W posadzce przy wejściu do katedry  od 1786 roku znajduje się największy na 

świecie zegar słoneczny.   

 

 

 



 

 

PIZA  

KRZYWA WIEŻA 

 
Krzywa Wieża jest jedną z najbardziej znanych 

budowli na świecie. Znajduje się ona w 

niewielkim miasteczku w Toskanii, w 

środkowych Włoszech. W istocie wieża jest 

dzwonnicą katedralną i należy do kompleksu 

zabudowań w stylu romańskim na Campo dei 

Miracoli. 

Budowę wieży rozpoczęto w 1173 roku. Budowla 

wkrótce zaczęła odchylać się od pionu, ponieważ 

została ona usytuowana na podmokłym, 

gliniastym gruncie. Konstruktorzy wydłużając 

kolumny po jednej stronie wieży próbowali 

korygować przechylenie wieży. Budowę jednak przerwano do XIII wieku.W 1350 roku konstrukcja 

zyskała ostatnie piętro, w którym umieszczono dzwony. Budynek został zbudowany na planie 

okręgu i posiada osiem kondygnacji. Środkowe piętra otoczono są ażurowymi galeryjkami. 

Wysokość wieży wynosi około 55 metrów, a odchylenie od pionu około 4,5 metra.W XIX wieku 

zaczęto podejmować pierwsze próby powstrzymania przechylania się wieży. Nie przyniosło to 

jednak pożądanego skutku. 

W 1990 roku wieża została zamknięta dla zwiedzających oraz powołano specjalny komitet, który 

miał wybrać najlepszy sposób zabezpieczenia wieży przed dalszym odchylaniem się. 

W 2001 roku wieża została ponownie otwarta dla turystów. Rocznie odwiedza ją około 10 

milionów turystów z całego świata. 

 

 
 

 

 

 


