
 

1 

 

 



 

2 

 

Wakacje, wakacje minęły bezpowrotnie...nadeszła jesień, zima za 

progiem .Czas na wspomnienia... 

Przedstawiamy zatem : 

 

O tym , że Polska jest piękna wie każdy z nas, dlatego dzisiaj przedstawiamy to co  

w naszym kraju  piękne i niepowtarzalne w Trójmieście i Poznaniu. 

 

 

 
Ponadto przedstawiamy atrakcje turystyczne państw, w których słońce  świeci 

znacznie dłużej niż w Polsce .Zapraszamy do zapoznania się z  atrakcjami  

turystycznymi  Izraela i Cypru. 

 

Uczniowie klasy 3u Magda, Natalia i Dominika 
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Gda�sk 
 

* Muzeum Bursztynu- Jedno z najmłodszych 
gdańskich muzeów, swoje podwoje otworzyło w 
czerwcu 2006 roku. Jego siedzibą jest zabytkowy, 
unikatowy w skali Europy, gotycko-renasansowy 
Zespół Przedbramia ulicy Długiej. 

 

 

 
* Ratusz Głównego Miasta - obecnie główna 
siedziba Muzeum Historycznego Miasta Gdańska. 
Znajduje się u zbiegu ulic Długiej i Długiego Targu. 
Najbardziej reprezentacyjna sala Ratusza to Wielka 
Sala Rady, zwana również Salą Czerwoną.  
 

* Fontanna Neptuna - została zaprojektowana 
przez Abrahama van den Blocke. Podstawowym 
źródłem strumieni wodnych jest trójząb trzymany 
przez władcę mórz i oceanów w prawicy, 
znajdujące się u jego stóp konie morskie oraz 
krawędź postumentu.  

 

 

* Dwór Artusa w Gdańsku znajduje się nie opodal 
Ratusza Głównego Miasta w pierzei północnej. Do 
najważniejszych zabytków Dworu należy największy 
piec kaflowy Europy, wysokości 10, 64 metrów, 
składający się z 520 bogato zdobionych kafli.  
 

* „Sołdek”- Pierwszy pełnomorski statek zbudowany 
w Stoczni Gdańskiej po II wojnie światowej, 
rudowęglowiec, napędzany czterocylindrowym 
silnikiem parowym, obecnie statek - muzeum, jedna 
z największych atrakcji turystycznych Gdańska.  
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* Wielka Zbrojownia w Gdańsku, zwana również arsenałem, to jeden z najokazalszych 
świeckich budynków renesansowej zabudowy Gdańska.  
* Kaplica Królewska (kościół filialny pw. Ducha Świętego, św. Jana Chrzciciela i św. Andrzeja 
Apostoła) jest jedynym przykładem barokowej architektury sakralnej na terenie gdańskiego 
Głównego Miasta.  

           

* Fontanna Czterech Kwartałów- Fontanna 
podzielona jest na cztery części, ma 
symbolizować historyczne kwartały - Szeroki, 
Wysoki, Rybacki i Kogi. Każdy z nich składa się 
ze szklanych pól w innym kolorze. Najpiękniej 
wygląda po zmierzchu, gdy będą 
podświetlane 

 

. 

 

 * Latarnia morska- Jedna z najpiękniejszych 
latarń morskich Północnej Europy. Z niej w 
kierunku Westerplatte padły pierwsze strzały II 
Wojny Światowej. Wspaniały widok na 
Westerplatte i cała Zatokę Gdańską. 
Wewnątrz XIXw. optyka i wspaniała wystawa 
latarń morskich.  
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Park Oliwski to ostatni z licznych niegdyś ogrodów miejskich, który przetrwał do naszych 
czasów i służy jako oaza piękna i ciszy pośrodku miasta.Park Oliwski to wymarzone miejsce na 
odzyskanie wewnętrznej równowagi, spokoju, wyciszenie się.  
 
W Gdańsku znajduje m.in.:Brama Wyżynna, Złota Brama, Zielona Brama, Brama Mariacka, 
Targ Węglowy i Długi Targ. Możemy tam znaleźc też Złotą Kamienicę, Nowy Port i Stadion PGE 
Arena Gdańsk. Jeśli chodzi o teatry itp. to znajduje się tam: Gdański Teatr Szekspirowski, Teatr 
Wybrzeże i Polska Filharmonia Bałtycka. I Pomników również tam nie brakuje (m.in. pomnik 
Jana III Sobieskiego, Jana Heweliusza i Poległych Stoczniowców. 

Sopot 
 
* Krzywy Domek- Budynek swoim charakterem nawiązuje 
do bajkowych rysunków Jana Marcina Szancera oraz Pera 
Dahlberga, a także projektów Gaudiego. Elewacja 
zewnętrzna obiektu w pełni odpowiada stylistyce 
Monciaka.  
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Klasycystyczny dworek 
Sierakowskich należy do 
najstarszych zabytków 
budownictwa sopockiego. 
Obecnie - jako siedziba 
Towarzystwa Przyjaciół 
Sopotu - pełni rolę jednego  
z najaktywniejszych w 
mieście ośrodków życia 
kulturalnego.  

 

 

• Jeden z najpopularniejszych polskich obiektów rekreacyjno-imprezowych, wizytówka 
Sopotu. Składa się z 2 części: spacerowej o długości 511, 5 (najdłuższy drewniany pomost 
w Europie) oraz usytuowanego na lądzie placu o powierzchni 20 tys. mkw. 

 

* Opera Leśna, unikatowy obiekt wybudowany w 1909 r., po wielu latach użytkowania została 
poddana gruntownej przebudowie. Głównym jej celem było nie tylko wyremontowanie 
wysłużonego już obiektu ale także dostosowanie go obowiązujących współcześnie standardów. 
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W wyniku tych prac powstała nowa Opera Leśna, z nowoczesną infrastrukturą zarówno dla 
widzów jak i artystów, przy zachowaniu jej unikalnego klimatu.  

 

 
* Ulica Bohaterów Monte 
Cassino- Ulica o długości 
635 m, stanowi dziś główny 
deptak nadmorskiego 
uzdrowiska, zamknięty dla 
ruchu samochodowego. 
Biegnie na miejscu dawnej 
drogi gruntowej łączącej od 
XVII w. sopocką wieś z osadą 
rybacką nad brzegiem 
morza. 
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Gdynia 

* Sea Towers to wielokondygnacyjny budynek apartamentowy  
z częścią biurowo-usługową, usytuowany przy Nabrzeżu 
Prezydenta w Gdyni. Apartamentowiec składa się z dwóch 
połączonych wież o wysokości 29 i 38 kondygnacji.  
 
 

* Akwarium Gdyńskie, które jest częścią Morskiego Instytutu 
Rybackiego - Państwowego Instytutu Badawczego, to niezwykłe 
miejsce, w którym spotkasz się z mieszkańcami podwodnego 
świata. 

 

* Kamienna Góra to najmniejsza, ale 
jednocześnie najbardziej luksusowa 
dzielnica Gdyni. Jej zabudowę w dużej 
części zajmują wille znanych artystów 
 i przedsiębiorców. Kamienna Góra to 
najmniejsza dzielnica Gdyni granicząca 
ze Śródmieściem (od północy  
i zachodu), Wzgórzem Św. 
Maksymiliana (od południa), oraz 
Morzem Bałtyckim od wschodu. 
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*Jednym z głównych celów Muzeum jest dokumentowanie i popularyzacja informacji o historii 
i współczesności Gdyni, rozwoju wsi, miasta i portu ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia 
ośrodka miejsko-portowego w okresie II Rzeczpospolitej (1920-1939).  

 

 

* Ruiny torpedowni, czyli 
powstałego w czasie II 
wojny światowej 
niemieckiego ośrodka 
badawczego, są jedną 
 z najbardziej inspirujących 
atrakcji Gdyni. 
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ATRAKCJE TURYSTYCZNE 

POZNANIA 
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Stary Rynek w Poznaniu 

Kwadratowy plac w Poznaniu, na Starym 

Mieście, wytyczony ok. 1253 roku. Długość boku 

wynosi około 141 m. Z każdego z boków 

wychodzą trzy ulice, z czego dwie skrajne 

 z narożników. Każdą z pierzei podzielono 

pierwotnie na 16 równych działek. W centralnej 

części rynku umieszczono ratusz, wagę, 

sukiennice, kramy, ławy chlebowe, jatki a później 

także arsenał i odwach. Jest trzecim rynkiem co 

do wielkości w Polsce i jednym z największych 

 w Europie. Uznawany za jeden z 

najpiękniejszych w kraju.Rynek przez wiele lat stanowił centrum komunikacyjne miasta, a do 

1945 tu mieściła się siedziba władz miasta. Funkcję handlową pełni od swego powstania do 

dziś. 

Bazylika archikatedralna �wi�tych Apostołów Piotra i Pawła w Poznaniu 

Pawła w Poznaniu 

 

Jeden z najstarszych polskich kościołów  

i najstarsza polska katedra (od 968 roku), 

położona na Ostrowie Tumskim. Jest ona 

miejscem pochówku pierwszych władców 

Polski i przypuszczalnym miejscem chrztu 

Mieszka I. Obecna gotycka katedra powstała 

 w XIV – XV w., częściowo odbudowana 

 i regotyzowana po zniszczeniach II wojny 

światowej. 

 
Park Henryka Wieniawskiego w Poznaniu 

Zabytkowy park miejski, zlokalizowany w centrum 

Poznania, na terenie północnej części Dzielnicy Cesarskiej, 

w bezpośrednim sąsiedztwie Teatru Wielkiego. Park, 

założony około 1910, znajduje się pomiędzy torowiskami 

kolejowymi, a ulicami Fredry, Wieniawskiego i 

Noskowskiego. Południowy jego obszar stanowi górka 
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`saneczkowa, której szczytowa część jest wyposażona  

w stare elementy małej architektury.  

 

Palmiarnia Poznańska w Parku Wilsona 

Dydaktyczno-wystawowa placówka botaniczna 

znajdująca się w poznańskim Parku Wilsona.  

Prezentowanych jest około 1100 gatunków roślin, a w 

akwarium 170 gatunków ryb oraz około 50 gatunków 

roślin wodnych. Palmiarnia Poznańska jest największą  

w kraju i jedną z największych w Europie.    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Stadion Miejski w Poznaniu 

 

Stadion piłkarski w Poznaniu na 
osiedlu administracyjnym Grunwald 
Południe przy  
ul. Bułgarskiej 17. Stadion jest 
własnością miasta Poznań. Obecnie 
użytkuje go klub piłkarski Lech 
Poznań, wcześniej także Warta 
Poznań. W 2012 roku był areną 
rozgrywek Mistrzostw Europy 
 w Piłce Nożnej, rozegrane na nim 
zostały 3 mecze fazy grupowej. 20 
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września 2010 odbyło się oficjalne otwarcie 
 

 
 
Jezioro Maltańskie 

Nazywane też Zbiornikiem Maltańskim – sztuczny 

zbiornik wodny położony w Poznaniu na prawym 

brzegu Warty, powstały w 1952 roku w wyniku 

spiętrzenia Cybiny. Zbiornik zajmuje maksymalnie 

obszar 67,5 ha , zaś jego długość to około 2,2 km 

(obwód 5,6 km) co czyni go największym sztucznym 

zbiornikiem wodnym miasta .  

 
Zamek Cesarski w Poznaniu 

Najważniejsza budowla Dzielnicy Cesarskiej, 
powstała dla ostatniego niemieckiego cesarza 
 i króla Prus Wilhelma II. Zamek został 
zaprojektowany przez Franza Schwechtena, 
jednak wiele elementów wprowadzono na 
życzenie Wilhelma II. Cesarz osobiście ustalił 
szczegółowy plan swojej nowej rezydencji. 

 
 
 

Waga miejska w Poznaniu 

jednopiętrowy budynek na 

Starym Rynku w Poznaniu, 

 o bardzo wysokim, 

dwuspadowym dachu i 

prostych szczytach 

dzielonych lizenami. 
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Muzeum Archeologiczne 

Interesujące muzeum, znajdujące się w południowo-

wschodnim narożniku Starego Rynku. Dla celów Muzeum 

Archeologicznego zaadaptowany został,  pochodzący z 

połowy XIV wieku, Pałac Górków (należący niegdyś do 

jednego z najzamożniejszych rodów w Wielkopolsce) . 

 
 
Mury miejskie w Poznaniu 

Zespół budowli obronnych wzniesionych w celu ochrony 

średniowiecznego miasta lokacyjnego przed ingerencją zewnętrzną. 

        

 

 
Muzeum Narodowe w Poznaniu 

 

Muzeum sztuki w Poznaniu, narodowa instytucja kultury, 

założone w 1919 roku jako Muzeum Wielkopolskie w Poznaniu, od 

1950 roku nosi obecną nazwę ; wpisane do Państwowego Rejestru 

Muzeów (nr 80) w 2005.  
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Arkadia w Poznaniu 

Reprezentacyjny budynek w Poznaniu, zlokalizowany przy Placu Wolności. Budynek, wzniesiony 

w latach 1802–1804 według projektu Davida Gilly'ego, pełnił pierwotnie rolę teatru miejskiego 

z salą na około 800 miejsc 

 

        

 

Legenda o poznańskich koziołkach 

 

 

Jedną z atrakcji poznańskiego ratusza są dwa zabawne koziołki, które w samo południe 

wychodzą ze środkowej wieżyczki i przez minutę trykają się rogami. Skąd wziął się pomysł 

umieszczenia koziołków nad zegarem, wyjaśnia legenda "O poznańskich koziołkach". 
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Kiedy w 1551 roku rozbudowywano poznański ratusz, wykonanie zegara rajcy miejscy zlecili 

mistrzowi Bartłomiejowi. W dniu prezentacji wokół ratusza zgromadził się tłum mieszczan, 

zwłaszcza że uroczystość miał zaszczycić swoją obecnością sam wojewoda z małżonką. Z tej 

okazji urządzono ucztę, na której głównym daniem miał być udziec sarni. Niestety, podczas 

pieczenia udziec zsunął się z rożna w ogień. Zdesperowany mistrz kucharski Mikołaj posłał 

swego pomocnika Pietrka do rzeźni po nowe mięso na pieczeń. Po bezskutecznych 

poszukiwaniach chłopiec dotarł za mury miasta, gdzie na łąkach nad Wartą zauważył pasące 

się dwa malutkie, białe koziołki. Nie namyślając się długo, gdyż czas naglił, pognał je do 

ratusza. Jednak w kuchni, gdy tylko uwolniono je z postronka, sprytne koziołeczki wyrwały się 

kucharzom i pobiegły schodami wprost na ratuszową wieżę, a tam wyskoczyły na gzyms nad 

zegarem. Gdy pod ratuszem zjawił się wojewoda, oczom zebranych ukazał się niecodzienny 

widok. Oto na wieży zegarowej bodły się wesoło dwa małe, białe koziołki. Cała ta historia tak 

rozbawiła wojewodę, iż darował kuchcikowi kradzież, jednak mistrzowi Bartłomiejowi, na 

pamiątkę tego zdarzenia, polecił wzbogacić mechanizm zegara brykającymi się koziołkami.  

A co stało się z prawdziwymi koziołkami z poznańskiego ratusza? Na szczęście nie trafiły na stół 

rajców miejskich i wojewody. Ściągnięto je z wieży i zwrócono dawnej właścicielce - ubogiej 

wdowie. 

            

 

Izrael 
Izrael – kraj w Azji Zachodniej położony na wschodnim brzegu 

Morza Śródziemnego. 

Izrael jest krajem trzech zasadniczych klimatów, rozciągniętych 

południkowo: 
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- śródziemnomorskiego, umiarkowanego 

- tropikalnego. 

 
Największe atrakcje turystyczne: 

Ściana Płaczu - jedyna zachowana do dnia dzisiejszego pozostałość Świątyni Jerozolimskiej.  

W chwili obecnej jest to najświętsze miejsce judaizmu. Zachowane mury są fragmentem 

drugiej świątyni wybudowanej na wzgórzu Moria. 

 

 
Góra Oliwna – wzniesienie położone we Wschodniej Jerozolimie w Izraelu. Od czasów 

chrześcijańskich wzniesienie było uważane za miejsce święte. 

Wiszące ogrody Bahai w Hajfie - Od 2008 roku wiszące ogrody Bahai widnieją na liście 

Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO, bywają również określane mianem ósmego 

cudu świata. 

            
 
Grób w Ogrodzie – grota położona w Jerozolimie, która przez protestantów, anglikanów 

 i mormonów jest uznawana za autentyczny grób Jezusa. 
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Bazylika Grobu Świętego - znajduje się w Dzielnicy Chrześcijańskiej na Starym Mieście 

Jerozolimy, w miejscu, gdzie znaleziono domniemany grób Jezusa Chrystusa. W bazylice 

znajduje się pięć ostatnich stacji drogi krzyżowej. Oprócz grobu Chrystusa w kościele znajduje 

się także Golgota, a więc skała na której wetknięto Krzyż w czasie ukrzyżowania Jezusa. 

     
 
 
Wzgórze Świątynne - jeden z największych obszarów sakralnych na świecie, znajdujący się we 

Wschodniej Jerozolimie. W starożytności na jego terenie znajdowała się Świątynia 

Jerozolimska, najświętsze miejsce judaizmu. Obecnie na wzgórzu są święte dla muzułmanów: 

Kopuła na Skale i meczet Al-Aksa. W czasach biblijnych wzgórze nosiło nazwę Moria. 

Nazaret - W Ewangeliach Nazaret zostało przedstawione jako miejsce dorastania Jezusa 

Chrystusa, w związku z czym wybudowano tutaj liczne sanktuaria upamiętniające wydarzenia 

biblijne. 

     

 

Herodion - forteca Heroda Wielkiego usytuowana na szczycie wzgórza niedaleko Betlejem na 

Pustyni Judzkiej, w środkowej części Izraela. Znajduje się ona w odległości 11 km na południe 

od Jerozolimy. 
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Megiddo - stanowisko archeologiczne znajdujące się na terenie dzisiejszego parku narodowego 

w Izraelu, obejmujące ruiny starożytnego miasta z XVIII-VI wieku p.n.e., uznawane za jedno 

 z najbardziej imponujących stanowisk archeologicznych. Przez żydów nazywane Tell Megiddo 

(pol. Wzgórze Megiddo). W 2005 roku obszar został zarejestrowany wraz z ruinami miast 

Chasor i Beer Szewy na liście światowego dziedzictwa kultury UNESCO. 

 
Cypr  
Cypr (Republika Cypryjska) – państwo położone na wyspie Cypr leżącej we wschodniej części 

Morza Śródziemnego u wybrzeży Turcji, Syrii i Libanu. 

Cypr to raj dla fanów windsurfingu, żeglowania oraz nurkowania. Złociste plaże chętnie witają 
plażowiczów, chcących zakosztować promieni słonecznych. Turyści, wybierający się na urlop 
nie muszą martwić sie o pogodę. Tutaj słońce świeci cały rok. 

Na Cyprze znajdują się trzy obiekty wpisane na listę UNESCO, są to: 

• 1980 – Zabytki archeologiczne w regionie Pafos 

• 1985 – Zdobione kościoły regionu Troodos (wpis rozszerzony w 2001) 

• 1998 – Stanowisko neolityczne Chirokitia 
 

Atrakcje Turystyczne Cypru, które warto zobaczy� : 

Hala Sultan Tekke 

Meczet Hala SultanTekke położony około 6,5 kilometra od 

Larnaki, wznoszący się na Jeziorem Słonym został 

wzniesiony na grobowcu Umm Haram, żony generała 

Moavias, który był przywódcą pierwszej arabskiej inwazji 

na wyspę w roku 649 p.n.e. Meczet Hala Sultan Tekke 

stanowi jedno z najświętszych sanktuariów muzułmańskich 
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i corocznie jest odwiedzany przez tysiące pielgrzymów. 

 

Starożytny Kourion 

W czasie prac wykopaliskowych jakie przeprowadzone 

zostały tu w drugiej połowie XIX wieku odkryto 

pozostałości i ruiny dawnych budowli. Najciekawsze 

 z nich to m in. rozległe baptysterium 

 z pozostałościami pałacu biskupiego, relikty 

pochodzącej z V wieku n.e. bazyliki, wzniesiony w II 

wieku n.e. monumentalny teatr grecko-rzymski, 

rezydencja Eustoliosa, pozostałości stadionu, zespół 

kamiennych fontann (Nimfeum), łaźnie rzymskie oraz 

tzw. Dom Achillesa. 

Półwysep Akamas 

Obejmujący prawie cały półwysep park narodowy to 100 km 

kwadratowych niemal dziewiczej przyrody. 50 kilometrów 

szlaków, które można pokonać jedynie pieszo, konno, na 

rowerach górskich, quadach albo samochodach terenowych, 

wiedzie do wąwozu Avakas, Łaźni Afrodyty czy na bezludne 

plaże i urwiste klify. Najsłynniejsza jest plaża Lara, gdzie lęgną 

się żółwie zielone i żółwie karetta. 

 

Grobowce Królewskie w Pafos 

Kompleks składa się z około stu podziemnych grobowców, 

które wykuto w litej skale. Powstawały one pomiędzy IV w. 

p.n.e. a III w. n.e. Wbrew nazwie, w grobowcach nie spoczął 

żaden król, lecz chowano w nich pafijskich arystokratów 

 
 
Klasztor Kykkos – stauropigialny prawosławny męski 

klasztor położony na górze o tej samej nazwie 

 w paśmie gór Troodos. Jego patronką jest Matka 

Boża. 
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Limassol 

Największy port południowego Cypru i jednocześnie nadmorski kurort słynący z hucznych 

festiwali i pięknej promenady. W starożytności znajdowały się tu ważne centra kultu Afrodyty 

 i Apolla. 

 
 
PetratouRomiu 

 

Wapienne skały oblewane wodą to miejsce 

 w którym bogini Afrodyta wyłoniła się  

z morskiej piany. Plażę pokrywają żwir i tysiące 

kamieni wygładzonych przez fale, a gałęzie 

okolicznych drzew obwieszone są 

chusteczkami i skrawkami materiałów. To 

dzieło kobiet pragnących potomstwa. Szukają 

one wsparcia u bogini, która za każdym razem, 

kąpiąc się w tutejszych wodach po upojnej 

nocy, odzyskiwała dziewictwo. 

 
 
 


