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Wkrótce wakacje.
Zapraszamy do 

skorzystania z przewodnika 
po polskich miastach.

Cudze chwalicie, swego nie znacie.
Sami nie wiecie, co posiadacie.



Poznań

Poznański Rynek



Opis Poznania

Poznań położony jest nad rzekami 
Wartą i Cybiną, na Pojezierzu 
Wielkopolskim. Jest jednym                                 
z najstarszych i największych miast 
w Polsce oraz stolicą Wielkopolski                          
i województwa wielkopolskiego. 
Poznań jest wyjątkowym miastem, 
ponieważ da każdemu dużo atrakcji  
i przygód z zwiedzania tego miasta. 

Ciekawostki o mieście Poznaniu

Poznań w przeszłości pełnił funkcję siedziby władców 
Polski. W latach 1290 - 1296 był stolicą Polski.

Poznań jest jednym z najstarszych lokowanych miast               
w Polsce. Nadano mu prawa miejskie w 1253 r.

W poznańskiej Katedrze znajduje się symboliczny 
grobowiec pierwszych władców Polski.
Mieszka I i Bolesława Chrobrego.

Liczba ludności w poznaniu wynosi około 600 tysięcy.

Wykonali: Olaf Durski i Piotr Dziatkiewicz.



Kalisz

Kaliski Rynek



Kalisz to drugie pod względem wielkości miasto Wielkopolski, leży w malowniczej dolinie rzeki Prosny. Najstarsze ślady działalności ludzkiej na 
terenie miasta i jego okolic sięgają mezolitu. Intensywne zasiedlenie w okresie wpływów rzymskich wynikało z położenia w znaczącym punkcie 
"Szlaku Bursztynowego", łączącego imperium rzymskie z wybrzeżem Bałtyku. O randze tegoż centrum osadniczego świadczy fakt, iż około 
połowy II wieku n.e. aleksandryjski uczony Klaudiusz Ptolemeusz w "Geografii" wymienił miejscowość "Kalisia", identyfikowaną przez badaczy                
z Kaliszem. Zapis ten sprawił, że Kalisz szczyci się posiadaniem najstarszej metryki pisanej wśród miast polskich.

Wczesnośredniowieczny gród na Zawodziu (IX/X-XIII w.) należał do największych piastowskich ośrodków grodowo-miejskich. Po 1233 r. książę 
śląski Henryk Brodaty przeniósł centrum osadnicze Kalisza na północ od Zawodzia, na nowe miejsce.

Około 1257 r. książę Bolesław Pobożny ulokował Kalisz na prawie średzkim. Wewnętrzną przestrzeń miasta cechował wrzecionowaty układ 2 ulic 
handlowych, przeciętych systemem przecznic, z centralnie usytuowanym prostokątnym rynkiem. Ten średniowieczny układ urbanistyczny 
przetrwał do dziś.

W mieście lokacyjnym wyodrębniona była dzielnica żydowska. W XIII wieku społeczność żydowska zorganizowana była w gminę, jedną z 
najstarszych na ziemiach polskich. O jej znaczeniu świadczy tzw. Statut Kaliski nadany miejscowym Żydom przez Bolesława Pobożnego w 1264 r. 
Regulował on położenie prawne tej grupy mieszkańców.

Rozkwit miasta przypadł na XV i XVI w. Niebagatelny wpływ na architektoniczne i intelektualne oblicze miasta miało sprowadzenie doń jezuitów 
(1583 r.) oraz fundacja kolegium i kościoła dokonana przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Stanisława Karnkowskiego.

Liczne wojny i pożary w XVII i XVIII w. zahamowały rozwój Kalisza. Tragiczny był zwłaszcza rok 1792, kiedy to wielki pożar strawił bez mała całe 
miasto.

W okresie rządów pruskich (1793-1806) rozebrano większość murów miejskich, a poza ich obrębem wytyczono w 1800 roku reprezentacyjną Aleję 
Luizy (obecnie Aleja Wolności). Założony został park miejski (1798 r.). W 1801 roku stanął pierwszy drewniany teatr Wojciecha Bogusławskiego.

Po upadku Księstwa Warszawskiego w 1815 r. Kalisz znalazł się w granicach Królestwa Polskiego. Jako jedno z większych miast kongresówki 
stanowił ważny ośrodek administracyjny, gospodarczy i kulturalny. W połowie XIX w. powstały tu monumentalne budowle klasycystyczne: Szkoła 
Wojewódzka (1819 r.), Gmach Trybunału (1820-1824), Pałac Gubernatorski (1824-25), Most Kamienny (1825 r.). Znaczące też były osiągnięcia 
miasta jako ośrodka intelektualnego. Z Kaliszem związani byli m.in. A.Asnyk, M.Konopnicka, W.Bogusławski, St.Szolc-Rogoziński, M.Dąbrowska.

I Wojna Światowa odcisnęła na Kaliszu swe tragiczne piętno. W sierpniu 1914 r. wojska pruskie zburzyły i spaliły bezbronne miasto. 95% 
staromiejskiej zabudowy legło w gruzach. Prowadzona w latach 20-tych i 30-tych odbudowa była pierwszym takim przedsięwzięciem w skali kraju. 
Staromiejskie centrum odbudowano zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi, zachowując układ przestrzenny, choć bez rekonstrukcji form 
historycznych budynków.

Podczas II Wojny Światowej Kalisz wcielony został do tzw. Kraju Warty. Okupacja przyniosła represje i prześladowania. Lata powojenne 
zaznaczyły się rozbudową przemysłu, infrastruktury miejskiej oraz rozwojem społeczno-kulturalnym.

W 1992 r. utworzona została diecezja kaliska. Niewątpliwie jednym z najważniejszych wydarzeń w dziejach miasta była wizyta Papieża Jana Pawła 
II (4 czerwca 1997 r.) podczas V pielgrzymki do ojczyzny.

Współczesny Kalisz zajmuje 70 km2, liczy 101 625 mieszkańców (stan z 31 grudnia 2017 r.). W latach 1975-1998 był stolicą województwa 
kaliskiego. W nowym podziale administracyjnym miasto znalazło się w województwie wielkopolskim.

Kalisz urzeka swym magicznym pięknem. Tu bowiem przeszłość harmonijnie splata się z teraźniejszością, tworząc niepowtarzalny klimat. 
Przekonajcie się o tym Państwo sami.

Wykonywały: Lena Durska i Lena Buller

Ciekawostki o Kaliszu 



ZABYTKI WARSZAWY

Łazienki Królewskie to jeden z najpiękniejszych 
kompleksów ogrodowych nie tylko w Polsce, ale i 
w Europie. 

Starówka Warszawy, niemal całkowicie zniszczona 
w 1944 roku, powstała „z gruzów” w ciągu zaledwie 5 
lat.  

Pałac Kultury i Nauki - To tak naprawdę 
wizytówka Warszawy i najwyższy budynek w 
Polsce (ma 237 m wysokości). Pałac Kultury 
i Nauki jest dziełem socrealizmu. Budowla, 
która powstawała w latach 1952-1955, była 
swoistym „darem” Związku Radzieckiego 
dla Polski. 

Zamek Królewski w Warszawie  - ta słynna atrakcja 
turystyczna widnieje na liście zabytków UNSECO. Zamek 
Królewski wzniesiono jako rezydencję króla Zygmunta III 
Wazy w latach 1598-1619. Dziś pełni funkcje muzealne i 
reprezentacyjne – pojawia się na wielu pocztówkach ze 
stolicy. 

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, jak brzmi pełna 
nazwa tego miejsca, to dawna letnia rezydencja króla Jana 
III Sobieskiego.  

Warszawska Syrenka to najbardziej 
rozpoznawalny symbol Warszawy 



Ciekawostki o Warszawie
Warszawa, miasto stołeczne Warszawa (m.st. Warszawa) – stolica Polski i województwa mazowieckie, największe 
miasto w kraju, położone w jego centralnej części, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą.
Prawa miejskie uzyskała przed 1300. W 1569 mocą unii lubelskiej Warszawa została ustanowiona miejscem obrad 
sejmów Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Od 1573 odbywały się tam wolne elekcje. Po 1596 do Warszawy 
przeniesiono dwór królewski i urzędy centralne, a w 1611 w rozbudowanym Zamku Królewskim na stałe zamieszkał 
król Zygmunt III Waza. Miejsce obrad sejmików generalnych województwa mazowieckiego i sejmików ziemskich 
ziemi warszawskiej od XVI wieku do pierwszej połowy XVIII wieku.
Warszawa jest największym miastem w Polsce pod względem liczby ludności i powierzchni[1]. Jest również jedynym 
polskim miastem, którego ustrój jest określony odrębną ustawą. Od 2002 jest gminą miejską mającą status 
miasta na prawach powiatu. W jej skład wchodzi 18 jednostek pomocniczych – dzielnic m.st. Warszawy].
Warszawa jest ważnym ośrodkiem naukowym, kulturalnym, politycznym oraz gospodarczym. Tutaj znajdują się 
siedziby m.in. Prezydenta RP, Sejmu i Senatu, Rady Ministrów oraz Narodowego Banku Polskiego. Warszawa jest 
także siedzibą agencji Frontex, odpowiedzialnej za bezpieczeństwo granic zewnętrznych Unii Europejskiej, oraz 
Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR), agendy OBWE.
Warszawa została wyróżniona Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari, Orderem Krzyża Grunwaldu 
I klasy], Krzyżem Niepodległości z mieczami i Warszawskim Krzyżem Powstańczym.
Przedstawia w czerwonym polu postać kobiety z rybim ogonem, z wzniesioną szablą (bułatem) w ręce prawej 
i tarczą okrągłą w ręce lewej. Barwy ciała naturalne, włosy, szabla i tarcza złote. Nad tarczą herbową 
znajduje się złota korona królewska. Korona symbolizuje również zwycięstwo.

Flaga Warszawy jest w żółto czerwonych barwach, żółty kolor oznacza złotą koronę i szable 
a kolor czerwony oznacza tło herbu.

wykonanie:
Jan Rybarczyk
Piotr Szkudlarek
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KRAKÓW

Krakowski rynek



                       CIEKAWOSTKI O KRAKOWIE

Kraków był stolicą Polski                      
w latach 1038-1596.

W 965 roku Kraków był centrum 
handlowym słowiańskiej Europy.

Z mostu nad Wisłą masz 
możliwość podziwiania miasta                    
z zupełnie innej perspektywy.

Hejnał Mariacki można usłyszeć co godzinę – gra on 
z wieży Bazyliki Mariackiej – głównego symbolu 
Krakowa. Melodia zawsze zatrzymuje się, co 
symbolizuje legendę o trębaczu, który w 1240 roku 
chciał ostrzec miejscowych o zbliżającym się wrogu, 
ale został zabity strzałką.

 11-tonowy dzwon Zygmunta, umieszczony                  
w dzwonnicy Katedry Wawelskiej, gra dopiero 
podczas najważniejszych polskich świąt.

Zapraszamy do odwiedzenia Krakowa!!!

Smok Wawelski – stwór, zamieszkujący 
jamę pod wawelskim wzgórzem – miał 
terroryzować mieszkańców grodu Kraka. 
Musieli oni dostarczać bestii ofiary                        
z bydła, a według niektórych podań smok 
pożerał tylko dziewice. Żadnemu z rycerzy 
nie udało się go pokonać – dokonał tego 
dopiero szewc Skuba.

Wykonały Zofia Owczarek i Maja Goździcka



Wrocław to stolica 
Dolnego Śląska                

i jedno                                 
z najpiękniejszych           

i 
najpopularniejszych 

miast w Polsce.

Miasto Krasnali to jedna z nazw, pod 
którą możemy znaleść Stolicę Dolnego 
Śląska wpisująć we wyszukiwarkę.                  
W całym mieście można spotkać aż 
400 figurek, które gwarantują 
pojawienie się uśmiechu na twarzy.   
Dla aktywnie zwiedzających Wrocław  
może okazać się wędrówka szlakiem 
wrocławskich krasnali. Obecnie 
znajduje się strona  krasnale.pl na 
której jest mapa z rozmieszczeniem 
skrzatów.

Wykonali: A.Jeziorańska, P.Jangas

Wrocław również nazywany jest 
miastem mostów.  Ma ich 
najwięcej w całej Polsce  i jest               
w pierwszej dziesiątce  w Europie. 
Najbardziej znanym mostem jest 
most Tumski.  Właśnie na nim 
zakochani zawieszali  kłudki ze 
swoimi imionami.

Fontanna Wrocław jest 

przepełniony 

atrakcjami         
        

i zabytkami.



Warto zwiedzić również 
Stary Rynek. Najcenniejszym zabytkiem jest Stary 

Ratusz. By zobaczyć cały 
rynek w okazałości można wejść na wieżę  w 

Bazylice św. Elżbiety.Przy 
rynku znajdziemy pomnik 
Papy Krasnala, pomnik 
Aleksandra Fredry i średniowieczną kamienicę zwaną “Jaś i 

Małgosia”.

We Wrocławiu co roku 
organizowane jest 
Jarmark 
Bożonarodzeniowy.                     
W tym wydarzeniu można 
zobaczyć uroczyste 
zaświecenie choinki, 
pochód mikołaja.                     
Na straganach można 
zakupić ozdoby 
bożonarodzeniowe                        
i wypić gorącą czekoladę.

HYDROPOLIS to 
centrum wiedzy 
poświęcone wodzie. 
Właśnie we Wrocławiu 
w 9 strefach 
tematycznych można 
zgłębić wiedzę na 
temat wody oraz 
znaczeniu wody dla 
człowieka. 
ZOO we Wrocławiu 
to najstarsze Zoo                  
w Polsce. 
Największe wrażenie 
robi nowy pawilon 
Afrykarium. To 
olbrzymie akwarium 
które pozostawia 
niezapomniane 
przeżycie.  

Ogrody Japońskie w Parku 
Szczytnickim

HALA STULECIA

Muzeum Narodowe we Wrocławiu z  
największym obrazem “ Panorama 
Racławicka” 

Iglica  ma 

Stary Rynek



Toruń
Toruń, z liczbą 201 106 mieszkańców, zajmuje 15. miejsce 
pod względem liczby ludności w Polsce. Jest dużym 
ośrodkiem gospodarczym i handlowym oraz ważnym 
węzłem drogowym i kolejowym. Pod Toruniem działa 
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Toruń to również 
ośrodek akademicki, naukowy, kulturalny i turystyczny. Na 
największej w mieście uczelni, Uniwersytecie Mikołaja 
Kopernika w 2017 roku studiowało blisko 20 tys. studentów. 
W mieście działa orkiestra symfoniczna oraz teatry, kina, 
liczne muzea i galerie sztuki. W ciągu miesiąca w Toruniu 
odbywa się średnio sto różnego rodzaju imprez 
kulturalnych, poczynając od festiwali, koncertów, wystaw, 
spektakli teatralnych, przeglądów poetyckich i 
fotograficznych, a na plenerowych pokazach historycznych 
kończąc. Toruń jest także siedzibą Garnizonu Toruń, 
orkiestry wojskowej i kilku jednostek wojskowych. Znajduje 
się tu 6 konsulatów honorowych.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Turystyka_w_Toruniu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Turystyka_w_Toruniu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Teatry_w_Toruniu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Teatry_w_Toruniu


Toruń ulokowany jest nad Wisłą i Drwęcą… Pochodzenie nazwy miasta nie jest dokładnie znane… 
w jednym z domów należących do Koperników, w domu przy ulicy św. Anny, ulicy noszącej dziś 
jego imię, lub w kamienicy przy Rynku Staromiejskim nr 36. Mikołaj Kopernik wywodził się                                  
z rodziny zamożnego kupca toruńskiego, pochodzącego z Krakowa, Mikołaja Kopernika 
seniora.Toruń jest jednym z najstarszych miast Polski (prawa miejskie uzyskał w 1232 roku).                   
W czasach Rzeczypospolitej Obojga Narodów Toruń był jednym z najbogatszych i zarazem 
jednym z czterech największych miast Królestwa Polskiego, miastem królewskim i hanzeatyckim, 
które uzyskało w 1365 roku prawo składu. Miastem posiadającym autonomiczne uprawnienia 
polityczne, Toruń to miejsce urodzenia Mikołaja Kopernika

Wykonali: Patryk Nowicki i Antek Ciesiółka



PORT MORSKI W 
GDAŃSKU

Jest portem handlowym, jednym  z 
największych bałtyckich portów.

WESTERPLATTE

Symbol wybuchu II wojny światowej

STOCZNIA

Jedna z największych polskich stoczni. 
W ciągu swojej działalności zbudowała 

ponad 1000 statkówŻURAW

STATEK 
WYCIECZKOWY

DWÓR ARTUSA

Zabytkowy dźwig portowy i jedna z bram 
wodnych Gdańska. Największy                 

i najstarszy z zachowanych dźwigów 
portowych średniowiecznej Europy

Stolica województwa pomorskiego, która wraz z Gdynią i Sopotem tworzy 
Trójmiasto. Łączy w sobie bogatą historię i atrakcyjną nowoczesność.

Z Gdańska organizowane 
są rejsy i wycieczki 

statkami

Gmach usytuowany w centrum Gdańska, dawniej 
miejsce spotkań kupców, ośrodek życia 

towarzyskiego, później giełda, obecnie oddział 
Muzeum Gdańska



Zabytkowa fontanna z 1633 r. 
Stoi w najbardziej 

reprezentacyjnej części Gdańska 
na Długim Targu.

Reprezentacyjna ulica Gdańska, 
biegnąca przez Główne Miasto, W XIII 

wieku pełniła funkcję traktu kupieckiego.

Konkatedralna Bazylika Mariacka zwana 
często „Koroną Gdańska” jest 

największą w Europie świątynią 
wybudowaną z cegły.

Została wzniesiona w roku 1612 na miejscu 
czternastowiecznej bramy gotyckiej.

           Maksym Konecki Nikodem Krawczyk

Zabytkowy ratusz. Jest to 
gotycko-renesansowa budowla, usytuowana na 

styku ulicy Długiej i Długiego Targu.

  Tętniące życiem Główne Miasto

FONTANNA NEPTUNA

ULICA DŁUGA

GŁÓWNY GDAŃSK

GŁÓWNE MIASTO

BAZYLIKA MARIACKA

ZŁOTA BRAMA

https://pl.wikipedia.org/wiki/D%C5%82ugi_Targ
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gda%C5%84sk
https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C5%82%C3%B3wne_Miasto


                      Gdynia – miasto na prawach powiatu w północnej Polsce, w województwie pomorskim, położone nad Morzem 
Bałtyckim, na Pobrzeżu Gdańskim i Pojezierzu Wschodniopomorskim. Wchodzi w skład Trójmiasta, jest zatem 
jednym z miast centralnych aglomeracji Trójmiasta. Według danych GUS z 30 czerwca 2020 roku, Gdynia 
liczyła 245 867 mieszkańców i zajmuje 135,14 km². 

 

plaża w Gdyniwybudowany w 1938 roku, 
usytuowany jest w Gdyni przy Al. Jana 
Pawła II

Akwarium                   
w Gdyni

Molo w Gdyni

Pierwszy niewielki pomost dla statków 
w Orłowie 
uzyskało długość 115 metrów i mogło 
już obsługiwać niewielkie jednostki 
pasażerskie

https://pl.wikipedia.org/wiki/Or%C5%82owo_(Gdynia)


Teatr muzyczny w Gdyni

Muzeum Marynarki 
Wojennej w Gdyni

Torpedownie                        
w Babich Dołach                                 
i na Oksywiu

Tobiasz



      Międzyzdroje

       Aleja Gwiazd Park miniatur   Molo   



W Międzyzdrojach możemy zwiedzić Aleję  Gwiazd.  Można tam zobaczyć 
w płytach chodnika odciski dłoni sławnych osób związanych z filmem.                   
Jest też  Park Miniatur, w którym ukazane są różne zabytki, tylko w 
pomniejszonej formie. 

Na Molo można zobaczyć przepiękny zachód słońca i morze.
W ciepłe dni można  skorzystać z kąpieli w słonej wodzie. 
Warto pojechać do Międzyzdrojów, ponieważ podczas wypoczynku jeszcze 
można zwiedzić inne ciekawe miejsca.    

             Wykonały Nadia D. Marysia J.

Zapraszamy do odwiedzenia Międzyzdrojów!



                                                          Katowice

          Muzeum Śląskie Park Kościuszki Dolina Trzech Stawów



                                        Ciekawostki o Katowicach

Katowice są stolicą województwa śląskiego, którą 
zamieszkuje około trzystu tysięcy ludzi. Miasto to                     
w ciągu ostatnich dwudziestu lat przeszło ogromną 
metamorfozę, stając się ośrodkiem bogatym pod 
względem kulturalnym.

Flaga Katowic 

W Katowicach znajduje się siedziba Narodowej Orkiestry 
Symfonicznej Polskiego Radia. Budynek powstał na 
terenach poprzemysłowych i stanowi ozdobę tej części 
miasta. Odbywają się w nim koncerty gwiazd  z całego 
świata, a sama orkiestra gra koncerty na wszystkich 
kontynentach.

W 1906 roku w Katowicach urodziła się Maria Göppert-Mayer, która była drugą kobietą 
wyróżnioną nagrodą Nobla w dziedzinie fizyki. Pierwszą była, oczywiście, Maria 
Curie-Skłodowska. W swojej karierze Maria Göppert-Mayer skupiała się na energii nuklearnej.

Wykonały Olga D. i Marta W.



Historia Łodzi sięga aż XIV wieku. Dopiero zaliczenie Łodzi do grona osad fabrycznych w 1820 roku, 
spowodowało przemianę dotąd rolniczego miasta w ośrodek przemysłowy. 

Do Łodzi przybyli przedsiębiorcy i w krótkim czasie nastąpił 
rozwój urbanistyczny miasta i jego architektury.  

Najważniejszym łódzkim pałacem jest Pałac Poznańskich położony przy ul. Ogrodowej 
zwany „łódzkim Luwrem”.  Równie piękny jest XIX-wieczny Pałac Scheiblerów przy Piotrkowskiej. 

W Łodzi warte zobaczenia są także: 
Pałac Karola Poznańskiego przy Gdańskiej – dziś siedziba Akademii Muzycznej, 

Pałac Edwarda Herbsta przy Przędzalnianej - dziś Muzeum Sztuki, 
Pałac Juliusza Heinzla w Łagiewnikach i inne. 

 Łódź była miastem przemysłu włókienniczego, dlatego współcześnie o historii i tradycji tego miasta 
najlepiej świadczą dawne fabryki. Wiele z nich zostało wyburzonych. Niektóre z nikt przekształcono 
w nowoczesne kompleksy handlowo-rozrywkowe - np. Manufaktura. Odwiedzając Manufakturę na 

własne oczy możemy przekonać się, jak wielkim obiektem była oraz jak wyglądał rozkład ulic 
wewnątrz. 

Na Piotrkowskiej znajduje się Archikatedra św. Stanisława Kostki. 
Jest to najwyższy budynek w Łodzi i jeden z najwyższych kościołów w Polsce. 

 



sercem łodzi jest  ulica Piotrkowska. 
Piotrkowska to scena dla wielu teatrów ulicznych oraz festiwali. 

Na Piotrkowskiej  można posiedzieć na ławce obok Tuwima (pamiętajcie  
o potarciu nosa poety, bo to według legendy przynosi szczęście)                             

– jest on częścią Galerii Słynnych Łodzian, pomiędzy pl. Wolności                                          
a al. J. Piłsudskiego. 

spacerując szlakiem śladem małych pomników postaci z seriali dla dzieci 
Studia Małych Form Se-ma-for, możemy powspominać dawne bajki.

Odpoczynek w wodzie? 
W Łodzi znajduje się największy aquapark w Polsce - Fala, dlatego warto 

na wycieczkę do Łodzi zabrać kąpielówki czy strój kąpielowy, 
bo na pewno radości i zabawy będzie co niemiara. 

Lena i Judyta



Olsztyn

Miasto na prawach powiatu, stolica 
województwa 
warmińsko-mazurskiego.

Herb

Flaga

Największe miasto na 
Warmii, położone nad 
rzeką Łyną.Położenie na mapie



Jezioro Wulpińskie 

Warto zwiedzić 

Zamek Kapituły Warmińskiej w Olsztynie. 
Około 1334 roku powstała na 
wzgórzu w zakolu Łyny 
drewniano-ziemna strażnica. Na 
jej miejscu kapituła warmińska 
rozpoczęła budowę 
murowanego zamku, który 
powstał pomiędzy rokiem 1348 a 
1353, gdy miasto uzyskało 
prawa miejskie.

Głębokość maksymalna to 55 metrów, a 
średnia 10,5 metra. Jezioro ma silnie 
rozbudowaną linię brzegową. Jest tu 8 
wysp. Trzy z nich są połączone mostami 
ze stałym lądem i wykorzystane 
turystycznie.

Wysoka Brama w Olsztynie
Wysoka Brama w Olsztynie to potoczna 
nazwa zachowanej gotyckiej Wieży 
Bramy Górnej z XIV wieku, stojącej na 
Starym Mieście.

Zapraszamy do Olsztyna !!!
Wykonali: Kamil Kubiak, Wiktor Woldański 



ZAKOPANE

Zakopane to zimowa kraina cudów dla każdego, 
kto lubi śnieg i sporty zimowe. W Tatrzańskim 
Parku Narodowym znajduje się wiele 
zakopiańskich ośrodków narciarskich. Zakopane 
w lecie zamienia się w miejsce dla pieszych 
wędrowców, rowerzystów górskich i 
zwiedzających. Jest pięknym miejscem do 
odwiedzenia – od niesamowitych domów po 
malownicze góry po przyjaznych górali.wka 

Zakopane – miasto w południowej Polsce,  
w województwie małopolskim, siedziba 
powiatu tatrzańskiego. Największa 
miejscowość w bezpośrednim otoczeniu 
Tatr, duży ośrodek sportów zimowych, 
potocznie nazywany zimową stolicą Polski. 

Historia Zakopanego sięga 400 lat. Jednak początki 
tego miejsca nie są dokładnie znane. Wygląda na to, że 
powstało ono w momencie przekształcenia osiedli 
pasterzy w stałe miejsca zamieszkania. Przyjmuje się, 
że prerogatywę osadniczą wydał w 1578 r. król Stefan 
Batory.

https://fajnepodroze.pl/co-warto-zobaczyc-w-zakopanem/
https://fajnepodroze.pl/co-warto-zobaczyc-w-zakopanem/


Wykonał 
Szymon 
Kaźmierski

Rzeszów
– miasto na prawach 
powiatu w 
południowo-wschodniej 
Polsce, stolica 
województwa 
podkarpackiego, stolica 
rzymskokatolickiej 
diecezji rzeszowskiej. 
Rzeszów jest 
centralnym miastem 
aglomeracji 
rzeszowskiej.    Rzeszów to stolica położonego                                            

w południowo-wschodniej części Polski 
województwa podkarpackiego. Miasto otrzymało 
prawa miejskie już w 1354 r. Nazwa Rzeszowa 
natomiast wywodzi się od słowiańskiego imienia 
RZESZ lub RZECH. Miasto, które można określić 
mianem „compact city” jest świetnym miejscem do 
pieszego zwiedzania zabytków i atrakcji 
turystycznych. Choć przez chwilę warto tu być i 
wczuć się w atmosferę i koloryt tej aglomeracji. 
Rzeszów posiada urok pachnącego zielenią, 
pełnego kwiatów, czystego i przyjaznego dla 
turystów dawnego, urokliwego, galicyjskiego 
miasteczka.

 



„Ludzie ruszają w drogę, 
ponieważ podróżując, 
poznają rzeczy, których                    
w żaden inny sposób by 
nie poznali.”

● Henry David Thoreau

                                                Ruszaj i TY ...



● PRZYJEMNE                                
Z POŻYTECZNYM

                                         Zapamiętaj i TY ...



pisownia wielkich i małych liter
Wielką literą piszemy wielowyrazowe nazwy geograficzne i miejscowe, np.
Bory Tucholskie, Dolny Śląsk, Górny Śląsk, Jelenia Góra, Mała Panew, Morskie Oko, 
Nowa Zelandia, Rzeka Świętego Wawrzyńca, Stary Sącz, Wielki Kaukaz, Wielki Kocioł 
Śnieżny, Wielki Staw.

Jeśli nazwa własna składa się z dwu członów i człon drugi jest rzeczownikiem w mianowniku 
nieodmieniającym się, wtedy człon pierwszy (wyraz pospolity): góra, nizina, półwysep, 
cieśnina, tama, kanał, morze, jezioro, wyspa, pustynia, wyżyna itp. piszemy małą literą, 
natomiast człon drugi – wielką, np. morze Marmara, półwysep Hel, pustynia Gobi, wyspa 
Uznam.

Jeśli nazwa własna składa się z dwu członów i człon drugi jest rzeczownikiem w 
dopełniaczu lub przymiotnikiem w mianowniku, oba człony pisze się wielką literą, np.
Cieśnina Beringa, Góra Kościuszki, Morze Barentsa, Hala Gąsienicowa, Kanał Panamski, 
Przełęcz Dukielska, Puszcza Niepołomicka, Wyżyna Małopolska.



Ortograficzne trudności na mapie Polski

MIASTA i WSIE:                                          NAZWY MIESZKAŃCÓW:

np.                                                                    np.

Chocz                                                               choczanin

Bełchatów                                                      gdańszczanin

Dziekanowice                                                warszawianin

Wieś Kościelna                                             jeleniogórzanin

                                 

REGIONY POLSKI:

np.

Wielkopolska

Pomorze

Mazury

Kujawy



Ortograficzne trudności na mapie Polski

GÓRY oraz SZCZYTY:

np.

Beskid Żywiecki

Góry Bystrzyckie

Góry Świętokrzyskie

Łysogóry

Babia Góra

Śnieżka

Ślęża

RZEKI  i JEZIORA :

np.

rzeka Bug

rzeka Wieprz

rzeka Bóbr

rzeka Nysa Łużycka

Jezioro Żabie                                  jezioro Wigry

Jezioro Żarnowieckie                   jezioro Śniardwy

Jezioro Charzykowskie



Ortograficzne ZASADY:
RZ po spółgłoskach:

np.

Brzeg Dolny

Strzelno

Przemyśl

Grzybowo

Krzyż Wielkopolski

Września

Trzebnica

Chrzanów

Ó    w 

zakończeniach 

rzeczowników 

-ów:

Kraków

Rzeszów

Ciechanów

Gorzów

RZ wymienne na R:

np.Sandomierz-rz bo rz:r sandomierski

      Kazimierz - rz bo rz:r kazimierski 

      Zagórz - rz bo rz:r zagórski

ż wymienne   i niewymienne

np. Śnieżka - ż bo    ż : g śnieg

    elblążanin -ż  bo    ż : g Elbląg

    Leżajsk - ż niewymienne

    Giżycko - ż niewymienne


