
Województwo Pomorskie 
 

                       

 

Województwo pomorskie – położone w północnej Polsce, siedzibą władz województwa jest Gdańsk. 

Najwyższym wzniesieniem jest Wieżyca 329 m n.p.m. W województwie pomorskim znajduje się 

Trójmiasto, czyli aglomeracja trzech miast: Gdańska, Gdyni i Sopotu. Kolejne trzy miasta: Wejherowo, 

Rumia i Reda nazywane są Małym Trójmiastem Kaszubskim. W rzeczywistości aglomeracja gdańska 

składa się z siedmiu miast, również z Pruszcza Gdańskiego. Niektórzy urbaniści zaliczają do niej ponadto 

Puck    

                                                 Ciekawostki 

- Jarmark św. Dominika, który odbywa się w sierpniu w Gdańsku jest to – obok Weihnachtsmarkt i   

Oktoberfest – największa tego typu impreza plenerowa w Europie. Odwiedza ją ok 1,5 mln osób  

-  W Gdańsku jest największe ZOO w Polsce 

- Gdańsk podobnie jak Piza posiada swoją "krzywą wieżę". Jest nią dom mieszkalny zlokalizowany jest 

na rogu ulic Lawendowej i Świętojańskiej. Budynek odchyla się od pionu do 50 cm z powodu 

niestabilnego podłoża.  

- W podziemiach dworca Gdynia Główna znajdują się dwa schrony przeciwlotnicze, które w razie 

zagrożenia mogą służyć do ukrycia ludności. 

-  Poligon "Drawsko" zajmuje trzecią część gminy Drawsko Pomorskie i ponad połowę gminy Kalisz 

Pomorski. , obejmując  obszar o powierzchni 40 tys. ha, jest największym i jednocześnie 

najnowocześniejszym ośrodkiem szkolenia wojsk lądowych w Polsce. Doskonałe wyposażenie poligonu 

decyduje o tym, że na ćwiczenia przyjeżdżają tu wojska wszystkich krajów NATO (Brytyjczycy, Włosi, 

Niemcy, Belgowie, Holendrzy i Amerykanie) - jest to bowiem najbardziej atrakcyjne centrum szkolenia 

wojsk lądowych w Europie.  

Nazwa województwa Pomorskie 

Stolica Gdańsk 

Powierzchnia 18 310,34 km². 

Mniejszości narodowe Czesi , Niemcy, Rosjanie, Słowacy , 

Ukraińcy, Żydzi, Białorusini, Litwini 

Gwara / język kaszubskie/ polski  
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                     Strój ludowy 

 

  Strój Kaszubski 

 

strój kobiecy: biała bluzka zdobiona koronką, spódnica układana w 

fałdy, zdobiona czarnymi wstążkami naszytymi u dołu, 

charakterystyczny haft na rękawach koszuli, fartuchu. Czarny, 

sukienny gorset i czepek haftowane złotą nitką.  

 

strój męski: biała koszula, jasnokremowe spodnie, ciemnoniebieski lub 

granatowy kaftan zdobiony haftem, przepasany czerwonym pasem, 

wysokie buty, na głowie czarny filcowy kapelusz przybrany 

czerwono-złotą wstążką 

 

 
 
 
 

 
 
 

       -  Kuchnia Regionalna: 

Galaretka drobiowa - czyli zylc. Są to znane w kraju zimne nóżki. Kaszubi dodawali do nich także 

głowiznę, która miała dodawać smaku i nadawać potrawie właściwą konsystencję. Klasyczny zylc był 

przygotowywany po uboju ze świeżego zapeklowanego mięsa i spożywany na zimno jako zakąska 

Kociewskie kluski ziemniaczane  przygotowywane na Kociewiu i stanowią podstawowe danie obiadowe 

na różne okazje lub są spożywane na kolację. Potrawa ta, ze względu na łatwość przygotowania i 

dostępność podstawowego składnika, jakim są ziemniaki, spowodowała, że są spożywane bardzo często. 

Kluski można podawać na słono polane masłem lub na słodko ze śmietaną. 

Zupa kaszubska Kaszubi spożywali wiele zup na bazie różnych składników: ryb, mięsa czy warzyw. 

Zupy były podawane głównie z ziemniakami i stanowiły zdrowe i pożywne, ciepłe danie w ciągu dnia. 

Do sporządzania zupy kaszubskiej wykorzystuje się surowce łatwo dostępne w każdym gospodarstwie 

rolnym na Kaszubach: włoszczyznę, kapustę cukrową, pomidory, kości, cebulę, śmietanę i mąkę.  

Słowińska zupa śliwkowa, kociewska zapiekanka grzybowa i tradycyjny śledź po kaszubsku, to 

dania, które zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia  

- Legendy i podania: 

Kto pierwszy zapalił ogień na Rozewiu? W XVII wieku żył bogaty kupiec i żeglarz o imieniu Frank. 

Całe życie spędził na morzu odwiedzając wiele zakątków świata. W każdą podróż zabierał córkę Kristę, 

wierząc, że jej obecność przynosi mu szczęście. Rozpieszczał ją, kupując w czasie podróży klejnoty i 

stroje. Ona zaś swoją urodą i urokliwym śpiewem umilała czas żeglowania ojcu i załodze. Pewnego dnia, 

gdy kapitan Frank chciał już wypływać w stronę Kołobrzegu, powiadomiono go o zbliżającym się 

sztormie. Żeglarz jednak nie posłuchał ostrzeżenia, wierzył bowiem, że obecność Kristy zapewni mu 

bezpieczeństwo podczas największego sztormu. Będąc już na morzu, jak zwykle poprosił córkę, aby 

zaczęła nucić swe urokliwie pieśni. Sternik, zasłuchany w piękny dziewczęcy głos , nie zauważył 

wystającego głazu i roztrzaskał o niego łódź. Uratowała się jedynie Krista, która wspiąwszy się na 



urwisko ułożyła stos i chciała zapalić ogień, aby wskazać żeglarzom drogę ratunku. Bez krzesiwa była 

jednak bezradna. Wszystkich żeglarzy wraz z jej ojcem pochłonęło morze. Zrozpaczona po śmierci 

ojca pozostała na rozewskim brzegu i postanowiła na wzgórzu palić ogień, aby ostrzegać innych żeglarzy 

przed zdradliwym przylądkiem. Nie zważając na porę roku, dzielna dziewczyna wchodziła na 

wysoczyznę i rozpalała wielkie ognisko. Niektórzy twierdzą, że wzruszona ludność pomagała jej w tym 

dziele, jak mogła. Wierna córka paliła ogień przez wiele lat, aż do swej śmierci. Była ona pierwszym 

rozewskim latarnikiem. 

Jak powstały Kaszuby? Pan Bóg był tak pochłonięty tworzeniem świata, że całkiem zapomniał o kraju 

kaszubskim. Jednak jeden z aniołów nie omieszkał mu o tym przypomnieć. Tak, masz rację powiedział 

Pan Bóg, trzeba stworzyć piękną krainę. Tak jak powiedział, tak też uczynił. Stała się ona mieszanką 

wszystkiego, co Bogu pozostało. Obdarzył ją lasami i borami, jeziorami i rzekami, wydmami i morzem, 

klifami i piaszczystą plażą, dolinami i wzgórzami. Bóg spojrzawszy na swoje nowe dzieło uśmiechnął się 

a wtedy niebo rozjaśniło się promieniami słonecznymi odsłaniając cala urodę Kaszub. Nowa kraina była 

prawie gotowa, czegoś jednak brakowało. Po krótkim namyśle Bóg ulepił z gliny różne zwierzęta i ludzi 

a następnie tchną w nich promyk życia. Od tego momentu Kaszuby żyją własnym życiem.  

- Znane postacie: 

Jerzy Zbigniew Owsiak (ur. 6 października 1953 w 

Gdańsku) – polski dziennikarz radiowy i telewizyjny, 

showman, działacz charytatywny. 

Założyciel i prezes zarządu Fundacji Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy, główny pomysłodawca i realizator 

corocznego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 

 

 

 

Grażyna Wolszczak, właściwie Grażyna Wolszczak-Sikora (ur. 7 

grudnia 1958 w Gdańsku) – polska aktorka teatralna, filmowa i 

telewizyjna. Obecnie mieszka w Warszawie, gdzie gra w Teatrze 

Komedia i na Scenie Prezentacje. 

 

 

 

Natalia Dorota Partyka (ur. 27 lipca 1989 w Gdańsku) – polska 

tenisistka stołowa. Trzykrotna mistrzyni paraolimpijska – z Aten 

(2004), Pekinu (2008) i Londynu (2012). Dwukrotna uczestniczka 

igrzysk olimpijskich: w Pekinie (2008) i Londynie (2012). 

Reprezentantka kadry narodowej seniorek. Pomimo swej 

niepełnosprawności (urodziła się bez prawego przedramienia) 

rywalizuje w zawodach z zawodniczkami pełnosprawnymi i 

niepełnosprawnymi. Natalia Partyka oraz zawodniczka z RPA 

Natalie du Toit są jedynymi olimpijkami, które wystąpiły podczas 

IO w Pekinie 2008 jak i Paraolimpiady 2008. 
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Miasto wojewódzkie Gdańsk  

 
 

Gdańsk (łac. Dantiscum, Dantis, Gedanum, niem. Danzig, kasz. Gduńsk, Gdańskò, Gdôńskò, Gdôńsk, 

Gdóńskò, Gdóńsk) – miasto na prawach powiatu w północnej Polsce, położone nad Morzem Bałtyckim, u 

ujścia Motławy do Wisły, nad Zatoką Gdańską, na Pobrzeżu Gdańskim. Centrum kulturalne, naukowe i 

gospodarcze oraz węzeł komunikacyjny północnej Polski, stolica województwa pomorskiego. Ośrodek 

gospodarki morskiej z dużym portem handlowym . Gdańsk z 460 427 mieszkańcami zajmuje szóste 

miejsce w Polsce pod względem liczby ludności, a także szóste miejsce pod względem powierzchni – 

261,96 km². Ośrodek aglomeracji gdańskiej. Wraz z Gdynią i Sopotem tworzy Trójmiasto – czwarty pod 

względem wielkości obszar metropolitalny w Polsce
. 

Atrakcje turystyczne Gdańska 

Żuraw 

   Zabytkowy (wpisany do rejestru zabytków od 

18.12.1959) dźwig portowy Gdańska, usadowiony 

pomiędzy pylonami Bramy Szerokiej nad Motławą. Jest 

jedną z filii Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku.  

W obecnym kształcie żuraw zbudowano w latach 1442-

1444. Służył przede wszystkim jako urządzenie portowe 

do załadunku towarów (głównie piwa) i balastu na statki, 

oraz do stawiania ich masztów. Urządzenie było w stanie 

podnieść ciężar czterech ton, na wysokość jedenastu 

metrów. Mechanizmem są dwa bębny o średnicy około 

sześciu metrów. Jako siłę napędową wykorzystywano 

ludzi stąpających wewnątrz tych bębnów (tzw. kół 

deptakowych). 
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Fontanna Neptuna 

 

Zabytkowa fontanna w Gdaosku, która powstała z 

inicjatywy burmistrza Bartłomieja Schachmanna i rady 

miejskiej. Stoi w najbardziej reprezentacyjnej części Gdaoska 

– na Długim Targu, przed wejściem do Dworu Artusa. 

 

 

Ulica Długa 

 Reprezentacyjna ulica Gdańska, biegnąca przez 

Główne Miasto w dzielnicy Śródmieście. Jej 

przedłużeniem jest Długi Targ, z którym stanowi 

tzw. Drogę Królewską. W XIII wieku pełniła 

funkcję traktu kupieckiego, z przedłużeniem w 

postaci owalnego placu targowego. Był to wtedy 

prawdopodobnie główny ciąg drożny Gdańska. Po 

zajęciu Gdańska przez Zakon krzyżacki, trakt ten 

stał się najważniejszy na całym Głównym Mieście. 

Od 1331 roku bywa określana w dokumentach 

miejskich jako Longa Platea. W średniowieczu cały 

odcinek od ówczesnej Bramy Długoulicznej (dziś 

Brama Złota) aż do Bramy Kogi (dzisiejsza Brama 

Zielona) był uznawany jako jedna ulica. Od zawsze Długa i Długi Targ były częścią miasta 

zamieszkiwaną przez najzamożniejszych. Kamienice należały do najzacniejszych patrycjuszy, kupców i 

ludzi piastujących wysokie urzędy. Z powodu uroczystych parad, przeprowadzanych nią w latach 1457-

1552, wzięła się jej nazwa Droga Królewska. Tu właśnie wynajmowano królom polskim obszerne 

kwatery, a z okazji świąt rodziny królewskiej wyprawiano huczne fajerwerki.  

                                                                            

Złota Brama 

 Reprezentacyjny obiekt wzniesiono w latach 1612-1614. 

Złotą Bramę zbudowano pod kierownictwem Jana 

Strakowskiego, zgodnie z projektem opracowanym przez 

Abrahama van den Blocke. Dwupoziomowa fasada 

bramy, zaopatrzona w trzy przejścia oraz cztery 

ogromne okna, zyskała wspaniałą oprawę gzymsowo-

kolumnową oraz bardzo bogaty wystrój plastyczny. 

Bardzo ciekawym elementem jest wieńcząca bramę 

kamienna balustrada, uwagę przyciągają również 

rzeźby dłuta artysty gdańskiego Piotra Ringeringa. Od 

zewnętrznej strony zobaczyć możemy figury wyobrażające najcenniejsze dla miasta wartości: 'Pokój', 

'Wolność', 'Bogactwo', 'Sławę'. Od strony ulicy Długiej widnieją natomiast postacie symbolizujące: 

'Roztropność', 'Sprawiedliwość' i 'Zgodę'. 
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Dwór Artusa 

 Gmach usytuowany w centrum Gdańska, przy Długim Targu 

44, dawniej miejsce spotkań kupców, ośrodek życia 

towarzyskiego, później giełda, obecnie oddział Muzeum 

Historycznego Miasta Gdańska.  Do najważniejszych 

zabytków dworu należy największy piec kaflowy Europy, 

wysokości 10,64 metrów, składający się z 520 bogato 

zdobionych kafli. W Dworze Artusa podejmowane są 

współcześnie (podobnie, jak w czasach jego największej 

świetności) najwybitniejsze osobistości odwiedzające Gdańsk, 

np. monarchowie i prezydenci państw. 

 

Pomnik Obrońców Wybrzeża  

 

 Pomnik w Gdańsku na Westerplatte, przy wejściu do portu, 

upamiętniający polskich obrońców wybrzeża we wrześniu 1939, w formie 

kopca (nie jest nazywany kopcem) z monumentem o wysokości 25 

metrów. Monument składa się z 236 bloków granitowych przywiezionych z 

kamieniołomów w Strzegomiu i Borowie o łącznej wadze 1150 t i 

ozdobiony płaskorzeźbami oraz napisami. 

 

 

 

Atrakcje turystyczne województwa 

Fokarium w  Helu 

  Placówka naukowo-badawcza  jest częścią Stacji Morskiej 

Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego ,znajdujące 

się w Helu przy Bulwarze Nadmorskim,  istnieje od 1999 roku 

. Fokarium składa się z kompleksu trzech basenów 

hodowlanych, kilku małych basenów-separatek (dla 

osobników młodych i chorych wymagających rehabilitacji) i 

budynku dydaktyczno-laboratoryjnego z salą seminaryjną i 

laboratoriami. Placówka prowadzi działalność naukową, której 

celem jest odtworzenie kolonii foki szarej w akwenie 

południowego Bałtyku. 

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Gda%C5%84sk
http://pl.wikipedia.org/wiki/D%C5%82ugi_Targ
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kupiec
http://pl.wikipedia.org/wiki/Muzeum_Historyczne_Miasta_Gda%C5%84ska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Muzeum_Historyczne_Miasta_Gda%C5%84ska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pomnik
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gda%C5%84sk
http://pl.wikipedia.org/wiki/Westerplatte
http://pl.wikipedia.org/wiki/Port_Gda%C5%84sk
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kampania_wrze%C5%9Bniowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/1939
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kopiec_%28architektura%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Granit
http://pl.wikipedia.org/wiki/Strzegom
http://pl.wikipedia.org/wiki/Relief
http://pl.wikipedia.org/wiki/Hel_%28miasto%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Osobnik
http://pl.wikipedia.org/wiki/Foka_szara
http://pl.wikipedia.org/wiki/Morze_Ba%C5%82tyckie


Akwarium Gdyńskie 

 Muzeum prowadzi swoją działalność od 21 czerwca 1971, 

choć próby jego utworzenia były podejmowane w latach 20. 

i 30. XX wieku.W Akwarium Gdyńskim prezentowane są 

wystawy muzealne dotyczące oceanografii, hydrobiologii 

oraz akwaria z florą i fauną zarówno morską, jak i 

słodkowodną.Gdyńskie Akwarium posiada w swoich 

zbiorach około 1500 organizmów żywych pochodzących z 

całego świata. Z całą pewnością do najciekawszych należą: 

różne gatunki rekinów, w tym rekin marmurkowy, skrzydlica ognista ,węgorz elektryczny ,strzelczyk 

indyjski, arowana srebrna,czy uwielbiana przez dzieci rybka nemo czyli błazenek.Wielką atrakcją obiektu 

jest żywa rafa koralowa umieszczona w zbiorniku o pojemności 3000 litrów. W tym miejscu możemy 

podziwiać kilkadziesiąt gatunków koralowców twardych, koralowce miękkie, a także zwierzęta 

bezkręgowe jak np.: skrzypłocz, przydacznia niebieska, ośmiornica olbrzymia. 

Słowiński Park Narodowy 

 Park utworzono 1 stycznia 1967 roku. Swoją nazwę 

zawdzięcza Słowińcom - ludności kaszubskiej która kiedyś 

zamieszkiwała min. teren parku. Prawdziwym unikatem w 

parku są ruchome wydmy. Wyrzucany przez morze piasek 

jest osuszany przez słońce i wiatr i wywiewany dalej w głąb 

lądu. Efektem tego procesu, który trwa już ponad 5 tysięcy 

lat są ruchome wydmy, których wysokość przekracza 30 

metrów. Nie znają one litości i zasypują wszystko co 

napotkają na swej drodze. Częstym widokiem są 

przysypane do połowy kikuty drzew. Wydmy zwiększają 

swoją powierzchnię jednocześnie tracąc nieco na 

wysokości. Na powierzchni piasków wiatr tworzy bajeczne wzory rozciągające się na całej długości 

wydmy. Brzegi jezior położonych w parku są płaskie i porośnięte trzcinami. Są one domem dla 

olbrzymiej liczby gatunków ptaków. Oprócz jezior na terenie objętym ochroną można znaleźć trzy 

rzeczki : Łebę, Łupawę oraz Pustynkę. Słowiński Park Narodowy to gigantyczne skupisko rzadkich 

gatunków roślin i zwierząt. Wśród roślinności możemy natknąć się na piaskownicę, rosiczkę, wrzos, 

rukwiel nadmorską, , storczyka plamistego. Wśród drzew dominuje sosna. Oprócz niej rosną też świerki, 

modrzewie, buki, dęby.  

Muzeum Zamkowe w Malborku 

 Zamek Malborski jest największą zabytkową, ceglaną 

warownią średniowiecza, pomnikiem historii i wspaniałym 

dziełem sztuki. Wzniesiony został przez rycerzy Zakonu 

Krzyżackiego i przez 150 lat pełnił funkcję stolicy państwa 

zakonnego w Prusach. Poważnie zniszczony w 1945 roku 

został po wojnie odbudowany. Dzisiaj może się pochwalić 

wpisem dokonanym w 1997 roku na Listę Światowego 

Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO jako 

wspaniale odbudowane. 

Najważniejsze wystawy: Dzieje bursztynu ,Militaria malborskie ,Średniowieczny detal architektoniczny 

płyty nagrobne, Pałac wielkich mistrzów, Kuchnia zamkowa ,Średniowieczny system grzewczy 
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Latarnia morska w Krynicy Morskiej 

 Pierwsza latarnia morska w Krynicy Morskiej 

została wybudowana w 1895 roku.  Latarnia w tej 

formie przetrwała prawie do końca II wojny 

światowej, kiedy to w 1945 roku wycofujące się 

oddziały niemieckie wysadziły latarnię w 

powietrze. Latarnia w tej formie przetrwała prawie 

do końca II wojny światowej, kiedy to w 1945 

roku wycofujące się oddziały niemieckie 

wysadziły latarnię w powietrze. W 1948 roku 

skonstruowano prowizoryczną latarnię na dachu 

domu wczasowego Dopiero w latach 

pięćdziesiątych XX wieku wybudowano nową 

latarnię, która została uruchomiona w 1951 roku. 

Wieża latarni jest okrągła, pomalowana na kolor czerwony. Na szczycie wieży jest biała laterna, a na dole 

wybudowano pomieszczenia techniczne. Obecna wieża ma wysokość 27 metrów, a cykl światła jest 

dwunastosekundowy: 2 sekundy światła, 2 sekundy przerwy, 2 sekundy światła i 6 sekund przerwy. 

Wieża stoi na wzniesieniu zwanym Wielbłądzi Garb o wysokości około 50 metrów nad poziomem morza. 

Obecnie latarnia jest udostępniona do zwiedzania, a z tarasu widokowego możemy podziwiać Bałtyk i 

Zalew Wiślany i Mierzeje Wiślaną. 

 Katedra Wniebowzięcia NMP w Pelplinie 

 Gotycki kościół, pierwotnie świątynia klasztoru 

Cystersów, od 1824 siedziba miejscowego biskupa. Z 

dawnego zespołu klasztornego zachowała się katedra 

oraz część zabudowań zakonnych skupionych wokół 

czworobocznego wirydarza. Katedra jest jedną z 

największych świątyń gotyku ceglanego w Polsce 

(swego czasu druga w Polsce po kościele mariackim w 

Gdańsku). Posiada bogaty wystrój z XV-XVIII wieku, 

m.in. monumentalny, 25-metrowy ołtarz główny, liczne 

ołtarze boczne, zespół stalli, ambonę, organy boczne. 

Zamek na plaży w Łebie 

 Tajemnicza budowla przypominająca średniowieczny zamek, 

w rzeczywistości była wzniesiona jako Dom Kuracyjny 

(Kurhaus) w nowo odkrytym kurorcie. Jest to jedyny tego 

typu obiekt na polskim wybrzeżu, posadowiony na skarpie 

wydmy, tuż przy morzu. Obecnie w zameczku na plaży mieści 

się hotel. 

 

Opracowanie: Mateusz Sz.;opiekun SKE Renata B. 
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