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Jako uczeń  ZSGH BYTOM masz możliwość
podróżowania, poznawania kultury i obyczajów
różnych miejsc w Europie. Doskonalisz swoje

umiejętności zawodowe i językowe...

ZSGH BYTOM to projekty unijne w
najatrakcyjniejszych turystycznie krajach naszej

zjednoczonej Europy..
Zapraszamy Was dzisiaj do wędrówki po 4

PAŃSTWACH ....

1. WŁOCHY
2. HISZPANIA

3. MALTA
4. CYPR---->

nowy kierunek w ofercie naszej szkoły!:)



Na samym początku kilka ciekawostek!

WŁOCHY WŁOCHY 

Włochy – państwo położone w Europie Południowej, na Półwyspie Apenińskim,
będące członkiem Unii Europejskiej oraz wielu organizacji, m.in.: NATO, należące do

siedmiu najbardziej uprzemysłowionych i bogatych państw świata.

1. Gęstość zaludnienia wynosi 199 osób/km².
2. Kraj ten jest niewiele mniejszy od Polski.

3. Główna religią jest katolicyzm, 87%.
4. Największą rzeką jest Pad mająca długość 652 km. 

5. W kraju tym mieszka 112 000 Polaków. 

6. Najwyższym szczytem jest Monte Bianco di Courmayeur, 4748 m n.p.m.
7. Włosi produkują największą ilość win na świecie. 

8. Normalna rzeczą jest mieszkanie z rodzicami do 40 roku życia. 

9. We Włoszech wynaleziono termometr, fortepian, barometr, baterie,

 nitroglicerynę, lody, okulary, ekspres do kawy, telefon.

10. Włochy są czwartym najczęściej odwiedzanym przez turystów krajem na świecie. 

Przedstawiamy również kilka atrakcji turystycznych!



Panteon - to okrągła świątynia na Polu Marsowym, ufundowana przez cesarza
Hadriana w roku 125 na miejscu wcześniejszej z 27 r. p.n.e., zniszczonej w
pożarze w 80 r. n.e. Jest jedną z najlepiej zachowanych budowli z czasów

starożytnego Rzymu. 

Bazylika św. Franciszka w Asyżu – XIII-wieczny kościół poświęcony św.
Franciszkowi z Asyżu, znajdujący się w umbryjskim mieście Asyż. 

Piazzale Michelangelo we Florencji jest najbardziej znanym punktem
widokowym na panoramę miasta. Widok z tego punktu jest powielany na

pocztówkach i jest jednym z tych miejsc, które trzeba zobaczyć
odwiedzając Florencję. 



         



HISZPANIAHISZPANIA
Hiszpania, Królestwo Hiszpanii -  państwo w Europie Południowej, największe z trzech

państw położonych na Półwyspie Iberyjskim.
Na zachodzie Hiszpania graniczy z Portugalią, na południu z należącym do Wielkiej

Brytanii Gibraltarem, oraz przez Ceutę i Melillę z Marokiem. Na północnym wschodzie,
przez Pireneje, kraj graniczy z Francją i Andorą.

W skład Hiszpanii wchodzą także Baleary na Morzu Śródziemnym, Wyspy
Kanaryjskie na Oceanie Atlantyckim oraz tzw. terytoria suwerenne (hiszp.: plazas de

soberanía), w skład których wchodzą dwie hiszpańskie posiadłości w Afryce
Północnej (enklawy), Ceuta i Melilla, oraz liczne niezamieszkane wyspy po

śródziemnomorskiej stronie Cieśniny Gibraltarskiej, takie jak enklawy będące częściami
prowincji Kadyks i Malaga: Chafaryny, Alborán czy Perejil. 

1. Gęstość zaludnienia wynosi 94 osób/km².
2.  Kraj ten jest 1,6 razy większy od Polski. 
3. Najdłuższą rzeką jest Ebro, 930 km.  
4. Kraj ten zamieszkuje około 45 000 Polaków.  
5. Najwyższym szczytem jest Pico de Teide (Wyspy 

Kanaryjskie), 3718 m n.p.m. 
6. Jest to jedyny kraj w Europie, który produkuje 

banany. 
7. Hiszpanie mają więcej samochodów niż telefonów 

komórkowych. 
8. W kraju tym jest ponad 8 000 km plaż. 
9. Madryt jest najbardziej zieloną stolicą Europy. 
10. W Barcelonie znajduje się kościół, który jest w 

budowie od ponad 100 lat. 



 miejscu znajduje się Casa Milà (La Pedrera) - znaczy Dom Mili - to budynek w Barcelonie
powstały w latach 1906-1910. Zaprojektował go i wykonał Antoni Gaudí dla przedsiębiorcy
Pere Mili i Jego żony. Jest to najbardziej dojrzały i ostatni projekt "świecki" tego architekta.

Casa Milá, jak pragnął sam Gaudí, miała być odpowiedzią na brak interesujących budynków
w mieście. Ze względu na prezencję (budynek wygląda jak potężny skalny blok)

barcelończycy przezwali go La Pedrera, co znaczy Kamieniołom. 

Akwedukt w Segowii jest jednym z najważniejszych i najlepiej zachowanych reliktów
rzymskiej obecności na półwyspie Iberyjskim. Jest też symbolem Segowii,

uwiecznionym nawet na herbie miasta. 



Sagrada Familia - Świątynia Pokutna Świętej Rodziny – secesyjny kościół w
Barcelonie w Katalonii o statusie bazyliki mniejszej, uważany za główne

osiągnięcie projektanta Antoniego Gaudíego. Budowę świątyni rozpoczęto w
1882 roku do dzisiaj jej nie skończono. 



MALTAMALTA
Malta, Republika Malty - wyspiarskie państwo-miasto położone w Europie Południowej,
na Morzu Śródziemnym, 81 km na południe od Włoch. Obejmuje cały archipelag Wysp

Maltańskich, jednakże większość ludności mieszka na głównej wyspie, w zespole
miejskim Valletty– stolicy Malty. 

1. Gęstość zaludnienia wynosi 1300 osób/km2.
2. Kraj ten jest 990 razy mniejszy od Polski. 
3. Kraj ten zamieszkuje około 30 Polaków. 
4. Najwyższym szczytem jest Ta’Dmejrek, 253 m n.p.m. 
5. Wiele osób ma tatuaże postaci Jezusa, Maryi, oraz 

patronki wyspy św. Heleny. 
6. Na Malcie obowiązuje ruch lewostronny. 
7. Valletta jest najdalej wysuniętą na południe europejską 

stolicą. 
8.  Jest tam ponad 360 kościołów. Jeden na 1000 

mieszkańców. 
9. W kraju tym nie ma gór ani rzek. 
10.  Płaca minimalna wynosi 720 euro (około 3 050 zł) 

miesięcznie (dane z 2015 roku). 



La Valetta, licząca 10 tysięcy mieszkańców, to najmniejsza europejska stolica i zarazem
najdalej wysunięta na południe. Główne atrakcje to górująca nad miastem konkatedra św.
Jana, muzea, kościoły, parki, ciekawa architektura (kolorowe balkony!), strome uliczki. 

Gozo, to druga co do wielkości wyspa wchodząca w skład Malty. Zamieszkiwana przez 30
tysięcy mieszkańców, którzy lubią podkreślać swoją odrębność i niezależność, wyspa

charakteryzuje się sielskim, rolniczym krajobrazem, ciszą i spokojem. 

Najczęściej odwiedzanym przez turystów miejscem na Gozo jest Azure Window – leżące na
zachodnim brzegu skalne okno. Wraz ze znajdującą się w bezpośrednim

sąsiedztwie Fungus Rock, pionową skałą wyrastającą na kilkadziesiąt metrów wprost z
morza, oraz charakterystycznym skalistym podłożem tworzą niepowtarzalny klimat. 



Przedstawiamy również kilka fotek ,wykonanych przez naszych uczniów,

którzy skorzystali z stażu na Malcie!

Fot. wykonała Kasia Kauder

Fot. wykonała Natalia Strzebińczyk

Fot. wykonała Natalia Strzebińczyk



Fot. wykonała Natalia Strzebińczyk 

Fot. wykonał Mateusz Grosy 

Fot. wykonała Zuzanna Bardońska

Fot. wykonał Mateusz Grosy 



CYPRCYPR
Republika Cypryjska, Cypr  – państwo położone na wyspie Cypr leżącej we wschodniej

części Morza Śródziemnego u wybrzeży Turcji, Syrii i Libanu. Od 1 maja 2004 jest
członkiem Unii Europejskiej. 

1.Gęstość zaludnienia wynosi 149 osób/km2. 
2. Kraj ten jest 35 razy mniejszy od Polski.
3.  Najwyższym szczytem jest Olimp – 1951 m n.p.m. 
4.  Najdłuższą rzeką jest Pedieos.  
5. Kraj ten zamieszkuje około 600 Polaków. 
6. Słońce świeci tam ponad 320 dni w roku. 
7. Tradycyjne wesela mają tylu gości ile sala pomieści. Czym 

więcej tym lepiej. 
8. Według legend właśnie na Cyprze z głębin wodnych wyłoniła 

się bogini miłości – Afrodyta. 
9.  Średnia krajowa na rękę to 1 574 euro (około 6 843 zł) 

miesięcznie (dane z 2013 roku). 
10. W jednym z parków wodnych znajduje się ogromna 

zjeżdżalnia z aż 370 zakrętami. 



Za najpiękniejsze z tutejszych miejsc uchodzi plaża, gdzie według mitologii greckiej Afrodyta wyłoniła
się z morskich fal. Skała Afrodyty (gr. Petra tou Romiou - Skała Greków) to obecnie jedno z

najbardziej rozpoznawalnych miejsc Cypru - widnieje na większości pocztówek i okładek folderów.
Zakątek wyróżnia się wyjątkową urodą, a turkusowa woda podkreśla biel skał, co robi ogromne

wrażenie na przybywających tu turystach 

Dla wielbicieli architektury obronnej nie lada gratką będzie malowniczy fort u wejścia do portu
w Pafos. Ten bizantyjski zamek znajdujący się na liście UNESCO był wielokrotnie przebudowywany i

burzony, znajdowały się tu koszary, więzienie, a nawet magazyn soli. Od 1935 roku ten jeden z
najbardziej charakterystycznych elementów Pafos jest wpisany do rejestru zabytków, prowadzone są

tam także prace archeologiczne. 

Nad zatoką w Pafos oprócz fortu znajduje się Park Archeologiczny Kato, wpisany na listę
UNESCO. Znajdziemy tu prehistoryczne, greckie i rzymskie, a nawet średniowieczne zabytki. Do
najpiękniejszych reliktów należą starożytne mozaiki przedstawiające sceny z mitologii greckiej. 



MY PODCZAS PRAKTYK!MY PODCZAS PRAKTYK!

Malta 

Włochy

Gazetkę przygotowała Sandra Musioł klasa 3 ul z pomocą nauczyciela D.Krężel Dziękujemy za

uwagę!:) 




