
POLSKA
edumapa

Projekt „System wsparcia cudzoziemców przebywających  
na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w obszarze adaptacji i integracji społecznej”   

realizowany przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego oraz Caritas Polska.

WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI

Projekt współfinansowany  
z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji  

BEZPIECZNA PRZYSTAŃ  

edumapa
POLSKA
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Flaga Polski Flaga ................................................................
Narysuj flagę kraju, z którego przybyłeś

Polska
Nazwa „Polska” pochodzi on nazwy dawnego plamienia 
zamieszkującego tereny dzisiejszej Polski – Polan.  
Słowo to oznacza ludzi żyjących na otwartej przestrzeni.

Stolica: Warszawa
W Warszawie mieszka ponad 
1,7 mln osób. Jest centrum 
politycznym, finansowym, 
kulturalnym i naukowym 
państwa. Tutaj znajdują się 
najważniejsze instytucje 
państwowe, działa 66 
wyższych uczelni. 
Przyjmuje się, że Warszawa 
jest stolicą Polski od 1596 
roku. Wtedy to Zygmunt III 
Waza po pożarze na Wawelu 
rozpoczął przenoszenie 

dworu z Krakowa. Fakt przeniesienia stolicy nie został 
jednak potwierdzony żadnym aktem prawnym a Warszawa 
formalnie jest stolicą państwa dopiero od 1952 roku.

Język: polski
Językiem polskim posługuje się prawie 50 mln ludzi na 
świecie. Większość z nich to obywatele Polski – ok 38 mln. 
Pozostałe ponad 10 mln to Polacy mieszający w krajach 
sąsiednich oraz emigranci i ich potomkowie rozsiani po 
całym świecie. 
Pierwszy zachowany do dziś dokument, w którym pojawiły 
się Polskie słowa to rozporządzenie papieskie z 1136 roku 
– Bulla Gnieźnieńska. Większa część dokumentu napisana 
jest po łacinie, jednak pojawia się w nim ponad 400 nazw 
własnych zapisanych po polsku. 
Pełne zdanie w języku polskim zapisano w 1270 roku 
w kronice nazywanej Księgą henrykowską. Najstarszy 
ciągły tekst w języku polskim to XIV-wieczne Kazania  
świętokrzyskie. Do najbardziej znanych zabytków języka 
polskiego należy Bogurodzica – XIII-wieczna pieśni 
religijna.

Ludność: 38,5 mln mieszkańców

Powierzchnia: 312 679 km2

Waluta: złoty
Pierwszy grosz wybity został w 1367 
roku. Ale czy zastanawialiście się 
kiedyś ile kosztuje wyprodukowanie 
tej jednej małej monety? Okazuje się, 
że cena ta przekracza jego późniejszą 
wartość. Szacuje się, że na wybicie 
jednej monety potrzeba od pięciu do 
ośmiu groszy.

Religia dominująca: katolicyzm (86,4 %)

Symbole narodowe: flaga, godło  
i hymn – Mazurek Dąbrowskiego.
Biel i czerwień na fladze Polski są symbolami narodowymi 
oficjalnie od 1831 r.
Godłem Polski jest biały orzeł w złotej koronie, ze 
złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo. Godło 
umieszczone jest na czerwonym polu, na lekko zwężającej 
się ku dołowi tarczy herbowej.
Hymn jest najmłodszym z trzech najważniejszych symboli 
narodowych. Pieśń, która stała się niezwykle popularna 
została napisana  w XVIII wieku przez pisarza i żołnierza 
Józefa Wybickiego. W 1927 roku została oficjalnie uznana 
za hymn państwowy.

o Polsceinformacje

Godło Polski
Pokoloruj Godło Polski

– 2 – – 3 –



Morze Bałtyckie
Litwa

Rosja

Białoruś

Niemcy

Czechy

Słowacja

Ukraina

2 m p.p.m.2 m p.p.m.

1

2

3 6

5

4

7

8

9
10

11

12

15

16

17

18

19

28

20

21

22

23

29

25

37

27

26

24

35

31

30

33

36

32

34

13

14

Wys. Uznam
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Raczki  
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1.  Krzywy Las  - to pomnik przyrody  
o powierzchni ok. 1,7 ha składający się  
z ok. 100 zdeformowanych sosen.

2.  Świnoujście  - jedyne w Polsce  
miasto położone na wyspach (łącznie na 44). 
Największe to Uznam i Wolin. Wolin to także 
największa wyspa w całości należąca do Polski. 

3.  Bursztyn – czy wiesz, że Polska jest  
największym eksporterem bursztynu na świecie?

4.  Ruchome wydmy – znajdują się  
w Słowińskim Parku Narodowym  
w okolicach Łeby.

5.   Żuraw w Gdańsku – żuraw służył do ładowania 
towarów na statki. Gdański Żuraw  jest najstarszym 
zachowanym dźwigiem portowym w Europie.

6.   Molo w Sopocie  
– najdłuższe drewniane molo w Europie.

7.  Zamek w Malborku  
jest największym gotyckim zamkiem  
na świecie. Wzniesiony został przez Krzyżaków  
w latach 1274-1457. Do jego budowy użyto około 4,5 
miliona cegieł.

8.  Raczki Elbląskie - najniżej położone miejsce  
w Polsce jest - 2 m pod powierzchnią morza.

9.   Kraina Wielkich Jezior Mazurskich   
- region o powierzchni 1732 km², z czego 486 km² 
zajmują jeziora. Jest to obszar wyjątkowy zarówno  
w skali całego kraju, jak i Europy – niezwykle bogaty 
pod względem przyrodniczym.

10.  Kanał augustowski to kanał wodny  
o długości 101 km.

11.   Toruńskie pierniki – czy wiesz, że w Toruniu 
znajduje się Żywe Muzeum Piernika, w którym 
odbywają się pokazy połączone z warsztatami 
historycznego wypieku piernika?

12.   Zamek królewski w Warszawie

13.  Kolumna Zygmunta

14.  Żelazowa Wola – dom, w którym urodził się 
Fryderyk Chopin.

15.  Puszcza białowieska – najstarszy las  
w Europie. Niektóre z drzew mają nawet 500 lat.  
Tu natura rządzi się swoimi prawami. Wszystko żyje  
i umiera bez ingerencji ludzi. To sprawia, że miejsce  
to ma niesłychanie bogaty świat roślin, grzybów  
i zwierząt. 

16.  Stadnina Koni w Janowie 
Podlaskim – istniejąca od 1817 r. najstarsza 
państwowa stadnina koni arabskich. 

17.  Studnia na rynku w Kazimierzu 
Dolnym nad Wisłą - pochodzi z XIX wieku, 
była pierwotnie zdrojem ulicznym.

18.   Ratusz w Zamościu z 52 metrową wieżą 
zegarową.

19.  Zamek w Łańcucie - można tu zobaczyć 
bogatą kolekcję pojazdów konnych.

20.  Ruiny zamku Królewskiego w 
Chęcinach  - zbudowanego przełomie XIII i XIV wieku.

21.  Zamek królewski na Wawelu  
- dawna siedziba królów Polski.

22.   Kaplica wykonana w bloku solnym 101 m pod 
ziemią w Kopalni Soli „Wieliczka”.

23.  Giewont  (1894 m n. p. m.) – masyw 
górski w Tatrach (części Karpat). Na jego szczycie 
znajduje się charakterystyczny metalowy krzyż.

24.   Obserwatorium  
meteorologiczne na Śnieżce

25.  Zamek w Kórniku

26.  Prehistoryczna osada w Biskupinie

27.  Pustynia Błędowska w okolicy Dąbrowy 
Górniczej jest jedyną naturalną pustynią w Europie. 
Ma ona około 10 km długości i 4 km szerokości. 

28.  Czy wiecie, że Polska jest największym 
producentem jabłek w Europie a trzecim  
na świecie? 

29.  Kopalnia węgla kamiennego  
– na Górnym Śląsku znajduje się ich wiele.

30.  Zamek w Mosznej

31.  Hala stulecia we Wrocławiu  
– to hala widowiskowo-sportowa wzniesiona  
w latach 1911–1913. 

32.  Cis w Henrykowie Lubańskim  
– to najstarsze drzewo w Polsce, ma prawie 1300 lat.

33.   Złoty Stok -  miasto, w którym przez 700 lat 
wydobywano złoto.

34.   Tradycyjne wzory haftów 
kurpiowskich

35.   Tradycyjne wzory haftów łowickich

36.  Charakterystyczny wzór ceramiki produkowanej 
w Bolesławcu i okolicach od XIV wieku.

37.  Czy wiesz, że w Bydgoszczy znajduje się 
Muzeum Mydła i Historii Brudu?

w Polsceciekawe miejsca
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Dwa województwa posiadają po dwie stolice.   
Stolicami województwa kujawsko-pomorskiego są Bydgoszcz i Toruń,  
a lubuskiego Gorzów Wielopolski i Zielona Góra.

W Polsce mamy 16 województw. Województwa dzielą się na powiaty 
a powiaty na gminy.

ADMINISTRACYJNYpodział warmińsko- 
mazurskie

województwo

Rosja
Litwa

Białoruś

Pomorskie

Podlaskie

Mazowieckie

Łódzkie

Świętokrzyskie

Podkarpackie

Śląskie

Dolnośląskie

Opolskie

Małopolskie

Lubelskie

Warmińsko-mazurskie
Zachdnio-
pomorskie

Lubuskie
Wielkopolskie

Kujawsko-
pomorskie

Ukraina

Słowacja

Czechy

Niemcy

Marze Bałtyckie

Szczecin

Gorzów  
Wielkopolski

Zielona
Góra

Gdańsk

Białystok

Łódź

Wrocław

Opole

Katowice

Olsztyn

Bydgoszcz

Toruń

Lublin

Poznań
Warszawa

Kielce

Kraków
Rzeszów

Warmia i Mazury to obszar Polski należący do najatrakcyjniejszych regionów turystyczno-krajoznawczych i rekreacyjnych 
Polski. Północna część województwa graniczy z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej. 

Region posiada urozmaicony krajobraz, dużą liczbę jezior i znaczną powierzchnię lasów a także liczne rezerwaty i pomniki przyrody.
Warmia i Mazury zwane są „Krainą Tysiąca Jezior”, ale w rzeczywistości jest ich znacznie więcej bo ok. 2000. Wśród nich jest 
największe polskie jezioro Śniardwy. Niezwykle atrakcyjne są układy rzek i jezior, tworzące wielokilometrowe szlaki wodne, m.in. 
Kanał Ostródzko-Elbląski, Szlak Spływów Krutynią, Szlak Wielkich Jezior Mazurskich.
 
W regionie znajduje się wiele zabytków architektonicznych. Z dawnych fortyfikacji zachowały się w dobrym stanie zamki 
krzyżackie i biskupie w Olsztynie, Nidzicy oraz Lidzbarku Warmińskim. 

Z regionem związanych jest wielu wybitnych przedstawicieli polskiej kultury, nauki i sztuki. Przez blisko czterdzieści lat na Warmii 
mieszkał i pracował Mikołaj Kopernik.

Stolicą województwa jest Olsztyn, w którym znajduje się 16 jezior. Olsztyn leży w dolinie rzeki Łyny. Na terenie Olsztyna można 
znaleźć dwa rezerwaty przyrody: Mszar oraz Redykajny, które są typowymi torfowiskami. 
Pierwsza wzmianka o Olsztynie pochodzi z 1334 roku. 
W Olsztynie znajduje się wiele zabytków, m. in.:
• zamek kapituły warmińskiej;
• bazylika konkatedralna św. Jakuba;
• Stary Ratusz;
• Stare Miasto.
Wśród atrakcji miasta jest również drugie co do wielkości w Polsce Planetarium Astronomiczne w Olsztynie. 
Z tarasu budynku można podziwiać panoramę miasta. Latem można również wziąć udział w spływie kajakowym po rzece Łynie.

Czy wiesz,             że...
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na warmii i MAZURACH
ciekawe miejsca

1.  Grunwald – tu w 1410 r. wojska krzyżackie i polsko-
litewskie stoczyły bitwę.

2.  Głębokość 106 metrów czyni Hańczę najgłębszym 
jeziorem nie tylko Polski, ale całej środkowej części Niżu 
Europejskiego.

3.  Śniardwy – największe jezioro w Polsce (113,8 km2).
 
4.    Jeziorak - najdłuższe jezioro w Polsce 

(ok. 27,45 km).

5.  Kanał Elbląski – wyjątkowy zabytek techniki  
jakim są wciąż działające pochylnie, nie ma odpowiednika 
w Europie.

6.  Mosty w Stańczykach to dwa wiadukty 
kolejowe z lat 1917–1918 wpisane są do rejestru 
zabytków nieruchomych województwa  
warmińsko-mazurskiego.

7.  Zamek Kapituły Warmińskiej  
w Olsztynie 

8.  Stary Ratusz w Olsztynie 

9.  Mikołajki – znany ośrodek żeglarski.

10.  Mrągowo – tu odbywa się co roku międzynarodowy 
festiwal muzyki country.

11.  Muzeum Budownictwa Ludowego  
w Olsztynku

12.  Krutynia – popularny szlak kajakowy, uznawany jest 
za jeden z najciekawszych w Europie.

13.  Popielno – tu tarpany (potomkowie dzikich koni) 
żyją w warunkach jak najbardziej zbliżonych  
do naturalnych.

14.  Gierłoż – Wilczy Szaniec, była kwatera Hitlera.

15.  Żywkowo – ta mazurska miejscowość nazwana 
została „bocianią wsią”. Co roku do tego urokliwego 
miejsca przylatuje blisko 100 bocianów, a odlatuje ich 
jesienią dwa razy więcej. 

16.  Na terenie Puszczy Boreckiej znajduje się  
Ośrodek Hodowli Żubrów.

17.  Frombork – zabytkowa katedra, będąca  miejscem 
ostatniego spoczynku Mikołaja Kopernika.

18.  Sanktuarium w Świętej Lipce – tu można 
podziwiać organy z ruchomymi figurkami, wykonane w 1721r.

19.  Giżycko – pruska twierdza Boyen.

20.   Zamek biskupi w Lidzbarku 
Warmińskim – z XIV wieku.  

21.  Gołdap – tu na Pięknej Górze można jeździć  
na nartach. Poza tym od ponad 20 lat w Gołdapi  
odbywa się Międzynarodowy Konkurs Krzyku.
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1. Pałac Kultury i Nauki w Warszawie  
– do jego budowy użyto około 35 milionów cegieł.

2. Wysoka Brama w Olsztynie to wrota na 
olsztyńskie Stare Miasto. Jest jedyną ocalałą z trzech 
średniowiecznych bram, które znajdowały się niegdyś  
w murach obronnych otaczających Olsztyn. Wysoka brama 
została zbudowana w XIV wieku.

3. Ratusz w Białymstoku – obecnie siedziba 
Muzeum Podlaskiego.

4. Zamek w Lublinie – pierwotnie zbudowany  
w XII wieku.

5. Ratusz w Rzeszowie – w pochodzącym z XVI 
wieku budynku obecnie mieści się  Urząd Miasta i siedziba 
Prezydenta Miasta. O każdej pełnej godzinie grany jest  
z niego hejnał miasta.

6. Kościół Mariacki w Krakowie. To z jego  
wieży o każdej pełnej godzinie rozbrzmiewa hejnał grany 
na trąbce czterokrotnie w różne strony świata.

7. Pałac Biskupów Krakowskich   
w Kielcach – była rezydencja biskupów krakowskich, 
obecnie Muzeum Narodowe.

8. „Spodek” w Katowicach  
–  hala widowiskowo-sportowa.

9. Wieża Piastowska w Opolu  
leży na wyspie  pomiędzy rzekami Odrą i Młynówką.

10. Ratusz we Wrocławiu – na jego wieży 
znajduje się nadal działający ponad 200-letni zegar.

11. W Łodzi mieści się Szkoła Filmowa  
a 33 km od Łodzi w miejscowości Piątek znajduje się 
dokładny środek Polski.

12. Koziołki poznańskie – bodą się codziennie  
o godzinie 12:00 na wieży poznańskiego Ratusza.

13. Zielona Góra i okolice słyną  
z wielowiekowych tradycji uprawy winorośli.

14. Estakada kolejowa w Gorzowie 
Wielkopolskim jest najdłuższym zabytkiem techniki  
w Polsce.

15. W Toruniu urodził się Mikołaj Kopernik.

16. Bazylika mniejsza św. Wincentego à Paulo  
w Bydgoszczy wzorowana na rzymskim Panteonie.

17. Wały Chrobrego w Szczecinie  
– tarasy widokowe będące wizytówką miasta.

18. Bazylika Mariacka w Gdańsku to 
największy na świecie ceglany kościół. Ma powierzchnię  
5 000m2, a najwyższa wieża wznosi się na 82 metry.

w polscemiasta 18
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W Polsce jest 930 miast. Na tej stronie 
znajdziesz informacje o miastach wojewódzkich. 

          Czy
wiesz, że...

Piątek
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Czy wiesz,            że...

w polscerzeki i góry

8

9

10

Zaznacz odpowiednim numerem:

Najdłuższe rzeki w Polsce: 

1. Wisła

2. Odra

3. Warta

4. Bug

Główne pasma górskie: 

5. Góry Świętokrzyskie

6. Karpaty

7. Sudety

•  Góry Świętokrzyskie, choć należą do najniższych gór w Polsce, to jednak 
są one razem z Sudetami uważane za najstarsze łańcuchy górskie w Europie. 
Najwyższym szczytem Gór Świętokrzyskich jest Łysica (10), której wysokość 
to 612 m n.p.m. Nazwa gór pochodzi od relikwii Krzyża Świętego 
przechowywanych w klasztorze na Łysej Górze. Według legendy na Łysej Górze 
zbierały się czarownice.

•  W Sudetach znajduje się 15 wygasłych wulkanów, których ostatnia aktywność 
miała miejsce 20 milionów lat temu.

•  Na Śnieżce (9) – najwyższym szczycie Sudetów (1602 m. n. p. m.)  
znajduje się jedno z dwóch w Polsce wysokogórskich obserwatoriów 
meteorologicznych. 

•  Najwyższym szczytem w Polsce są Rysy (8) – 2503 m. n. p. m.

•  Najdłuższą rzeką w Polsce jest oczywiście Wisła, mająca 1047 km.  
Drugą pod względem całkowitej długości jest Odra, jednak tylko 742 km  
(z całkowitej długości 854 km) znajduje się w granicach Polski.  
Warta płynie w całości przez Polskę i ma 808 km długości.

– 12 – – 13 –



Bocian biały – czy wiesz że, co piąty bocian biały rodzi 
się w Polsce?

Żubr – żyją w rezerwatach lub na wolności. Prawie 
połowa polskiej wolnej populacji skupiona jest w Puszczy 
Białowieskiej.

Łoś – jest największym współcześnie żyjący 
gatunkiem ssaka kopytnego, wyróżnia się 
charakterystycznym porożem i wyjątkowo długimi 
kończynami.

Niedźwiedź brunatny – w Polsce występuje m.in. 
w Bieszczadach i Tatrach.

Lis rudy – to pospolity w Polsce drapieżnik. Ma bardzo 
dobrze rozwinięte zmysły węchu, słuchu i wzroku.

Wilk – największą ostoją wilków w Polsce są Karpaty. 

Dzik – jest ssakiem pospolitym w Polsce. Dziki mają duże 
kły: górne zwane fajkami, dolne - szablami. 

Bóbr – to największy z europejskich gryzoni, ma duże 
siekacze, dzięki którym  potrafi ściąć nawet bardzo grube 
drzewa.

Sowa – najchętniej przebywa w środowisku leśnym.

Wiewiórka – to znane wszystkim zwierzę, bez którego 
nie wyobrażamy sobie spacerów w lasach i parkach.

Orzeł bielik – czy wiesz, że rozpościera  
swoje skrzydła na szerokość 2,5m, to herbowy ptak Polski.

Jeleń – czy wiesz, że jego ciało pokryte jest brązowym 
futrem latem a szarym zimą? 

Jeże  żywią się głównie owadami i ślimakami, które są 
największym wrogiem każdego parku i ogrodu, dlatego są 
bardzo pożyteczne. W Polsce jeże są chronione.

Zając – czy wiesz, że dzięki silnym nogom może skoczyć 
na odległość nawet 3 metrów?

Foka szara – pojawia się czasem na polskich plażach. 
W Bałtyku żyje około 30 tys. fok. 

Ryś jest jednym z dwóch żyjących w Polsce dzikich kotów. 

Kozica  to żywy symbol Tatr.

Tarpan – to przodek konia domowego, do dziś tarpany 
żyją półdziko w rezerwacie niedaleko Popielna nad 
jeziorem Śniardwy.

Mysz polna zamieszkuje łąki, pola, skraje lasów, 
zarośla przydrożne, parki i ogrody. 

w polscezwierzęta
Na terenie Polski żyje wiele gatunków dzikich zwierząt.

Poniżej znajdziesz ciekawostki o niektórych z nich.
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•  wiosna – rozpoczyna się 
21 marca

•  lato – rozpoczyna się 

22 czerwca

•  jesień – rozpoczyna się 23 
września

Pokoloruj poniższe obrazki w kolorach typowych dla każdej pory roku Pokoloruj poniższe obrazki w kolorach typowych dla każdej pory roku

•  zima – rozpoczyna się 22 
grudnia

W Polsce wyróżniamy cztery pory roku:

ROKUpory
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Najbardziej popularne dyscypliny sportowe w Polsce to:
-piłka nożna,
-siatkówka,
-skoki narciarskie.

W 2012 roku odbyły się w Polsce i na Ukrainie Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej. Przed mistrzostwami powstało wiele 
nowych stadionów, np. Stadion Narodowy w Warszawie z rozsuwanym dachem, mieszczącym na dwukondygnacyjnych 
trybunach 58 500 osób. 

Mimo niewielu znaczących osiągnieć w piłce nożnej piłkarze stanowią w Polsce blisko 37% wśród ćwiczących w klubach 
sportowych a piłka nożna jest uznana za sport narodowy.
Innym popularnym sportem, chętnie śledzonym przez wierne rzesze fanów są skoki narciarskie. Wzrost zainteresowania tą 
dyscypliną sportu rozpoczął się od sukcesów Adama Małysza w Pucharze Świata 2000/2001. Pojawiło się nawet określenie 
„małyszomania” a wiele osób zapuszczało charakterystyczne dla skoczka wąsy. Adam Małysz był czterokrotnym medalistą 
olimpijskim i czterokrotnym mistrzem świata oraz jednym z najbardziej utytułowanych zawodników w historii indywidualnych 
konkursów mistrzostw świata w skokach narciarskich.
W ostatnich latach polska reprezentacja mężczyzn w piłce siatkowej odniosła również wiele sukcesów. Ostatnim są wygrane 
Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2018, które odbyły się w dniach 9-30 września 2018 roku we Włoszech  
i w Bułgarii. Tytuł mistrzowski obroniła Polska.

Opowiedz swoim kolegom i koleżankom o najpopularniejszych dyscyplinach sportu  
w kraju z którego pochodzisz i pokoloruj sportowców znajdujących się na tej stronie.

SPORTUdyscypliny

Stadion Narodowy w Warszawie
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Papież Jan Paweł II (1920-2005) 
Był pierwszym papieżem jeżdżącym na nartach, wspinającym się po górach, pływającym kajakiem. 
To Polak - Karol Wojtyła, który przez blisko 27 lat był głową Kościoła katolickiego. 
Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach (woj. małopolskie).  W 1938 r. przeniósł się 
do Krakowa, gdzie rozpoczął studia polonistyczne. W 1942 r. wstąpił do konspiracyjnego Seminarium 
Duchownego. W 1946 roku otrzymał święcenia kapłańskie. 
16 października 1978 roku konklawe wybrało 58-letniego  Karola Wojtyłę  
-  arcybiskupa i metropolitę Krakowa na papieża. Przybrał imię Jan Paweł II.  
Wybór ten był zaskoczeniem dla całego świata, gdyż po raz pierwszy  
od 455 lat na Stolicy Apostolskiej zasiadł biskup, który nie był Włochem.  
Był jednym z najbardziej wpływowych przywódców XX wieku.  
Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 roku. W  2011 roku został ogłoszony  
błogosławionym a w 2014 r. świętym.

Pokoloruj wizerunek Jana Pawła II  
wg wzoru powyżej 

Fryderyk Franciszek Chopin, urodził się 1 marca 1810 r. w Żelazowej Woli. Uważany jest za jednego z 
najwybitniejszych polskich kompozytorów. Nazywany jest poetą fortepianu. Według legendy Chopin urodził się w czasie, gdy 
w pobliżu jego ojciec - Mikołaj grał na skrzypcach. Już w wieku 6 lat grał na fortepianie, objawiając ogromny talent. Pierwsze 
kompozycje młody Fryderyk stworzył mając 7 lat. 
Charakterystyczna  dla utworów Chopina jest pogłębiona ekspresja oraz inspiracja polską muzyką ludową. Jego muzyka jest  
bardzo emocjonalna i nastrojowa. Chopin tworzył również utwory inspirowane wydarzeniami politycznymi. Sięgał po takie 
formy jak ballady, mazurki, polonezy, walce, nokturny. 
Zmarł 17 października 1849 r. Został pochowany na cmentarzu Pére-Lachaise w Paryżu. Zgodnie z ostatnią wolą Chopina  jego serce 
zostało przywiezione do Warszawy, gdzie zostało w urnie wmurowane w filar kościoła Św. Krzyża na Krakowskim Przedmieściu.
Co pięć lat w Warszawie odbywa się Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina. Jest to jeden z najstarszych i 
najbardziej prestiżowych konkursów muzycznych na świecie. Na wszystkich jego etapach wykonywane są wyłącznie utwory Chopina.

• Żelazowa Wola – dom, w którym urodził się Fryderyk Chopin.

Fryderyk Chopin (1810 – 1849)

Mikołaj Kopernik (1473 – 1543) 
Urodził się w Toruniu 19 lutego 1473 roku. Był astronomem, 
lekarzem, matematykiem. Działał także jako prawnik i ekonomista.
Przez kilka lat mieszkał w Lidzbarku Warmińskim, gdzie opracował 
pierwsze zarysy swojej teorii heliocentrycznej budowy 
Układu Słonecznego. Wiele lat spędził również we Fromborku. 
Najsłynniejszym dziełem Kopernika jest „O obrotach sfer 
niebieskich”, które zostało opublikowane w 1543 roku. Jego 
działo zrewolucjonizowało naukę. Wcześniej uważano, że Słońce krąży 
wokół Ziemi. Kopernik natomiast udowodnił, że jest odwrotnie. Mikołaj 
Kopernik zmarł we Fromborku 24 maja 1543 roku. 

„Słońce krąży wokół Ziemi” – powtarzali ci uczeni i pojęcia żaden nie 
miał, że to właśnie krąży Ziemia. Krąży, krąży i bez końca kręci się dookoła 

Słońca. To Kopernik odkrył pierwszy i stąd właśnie jest ten wierszyk: 
„Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię – polskie wydało go plemię”.

POLACYznani

SŁOŃCE
MERKURY

WENUS

ZIEMIA

KSIĘŻYC

MARS

JOWISZ

SATURN

URAN

NEPTUN

UKŁAD SŁONECZNY
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Jan Brzechwa (1898-1966) 
Polski poeta, autor wielu znanych bajek i wierszy 
dla dzieci. Z zawodu był adwokatem. Jego pierwszy tomik 
wierszy dla dzieci – „Tańcowała igła z nitką”, zawierający takie 
wiersze jak „Pomidor”, „Żuraw” czy „Na straganie” wydany zo-
stał w 1938 r. Jest również autorem tomu „Kaczka Dziwaczka” 
oraz utworów takich jak „Akademia Pana Kleksa” czy „Podróże 
Pana Kleksa”.
 

LIS
Rudy ojciec, rudy dziadek,

Rudy ogon - to mój spadek,
A ja jestem rudy lis.

Ruszaj stąd, bo będę gryzł.

WILK
Powiem ci w słowach kilku,

Co myślę o tym wilku:
Gdyby nie był na obrazku,

Zaraz by cię zjadł, głuptasku.

ŻUBR
Pozwólcie przedstawić sobie:
Pan żubr we własnej osobie.
No, pokaż się, żubrze. Zróbże

Minę uprzejmą, żubrze.

DZIK
Dzik jest dziki, dzik jest zły,
Dzik ma bardzo ostre kły.
Kto spotyka w lesie dzika,

Ten na drzewo szybko zmyka.

NIEDŹWIEDŹ
Proszę państwa, oto miś.

Miś jest bardzo grzeczny dziś,
Chętnie państwu łapę poda.
Nie chce podać? A to szkoda

SŁOŃ
Ten słoń nazywa się Bombi.

Ma trąbę, lecz na niej nie trąbi.
Dlaczego? Nie bądź ciekawy -

To jego prywatne sprawy.

Fragment wiersza „ZOO”, Jan Brzechwa

Mirosław Hermaszewski (ur. 1941) 
Lotnik i kosmonauta. Pierwszy i jedyny w dotychczasowej 
historii Polak, który odbył lot w kosmos.
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Zakreśl w tabeli poniżej nazwiska innych sławnych Polaków  
i dopasuj je do podanych poniżej informacji.

Znajdź 10 różnic pomiędzy dwoma rysunkami

1.  Skoczek narciarski, jeden z  najbardziej popularnych polskich sportowców: 
 
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2.  Autor poematu „Pan Tadeusz” – epopei narodowej składającej się z dwunastu ksiąg pisanych wierszem:  
 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3.  Jego dzieło „O obrotach sfer niebieskich” zrewolucjonizowało naukę:  
 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4.  Władysław, Król Polski, który wydał prawo chroniące tura (przodka niektórych ras bydła domowego), co było pierwszym 
na świecie prawem związanym z ochroną przyrody:  
 
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5.  Historyczny pierwszy władca Polan i pierwszy władca z dynastii Piastów: 
 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

6.  Malarz, twórca obrazów historycznych, m.in. „Bitwa po d Grunwaldem”:  
 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

7.  Czesław, poeta, pisarz, tłumacz, krytyk literacki, nagrodzony literacką Nagrodą Nobla (1980): 
 
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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EN
Welcome, I’d like to take you on a journey around Poland.

RU
Здравствуйте, я приглашаю Вас в путешествие по Польше.

UKR
Доброго дня, я запрошую Вас у подорож Польщею
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EN
ABOUT POLAND 
Poland
The name „Poland” comes from an old tribe that lived in the area of today’s Poland in the past – Polans. The 
term refers to people living on open plains.
Capital: Warsaw
There are over 1,7 mln people living in Warsaw. It is the political, financial, cultural and scientific centre of 
the country. The most important state institutions are located here as well as 66 higher education facilities. 
It’s generally accepted that Warsaw’s became the capital of Poland in 1596. It was in that year that Sigismund 
III Vasa relocated his royal court from Cracow to this city after the fire of Wawel. That action, however, was 
not documented by any legal act and Warsaw became the official capital of the country in 1952.
Language: Polish
The Polish language is spoken by nearly 50 mln people around the world. Most of them are citizens of Poland 
– around 38 mln. The remaining 10 mln are Poles living in neighbouring countries as well as emigrants and 
their descendants scattered around the globe. 
The first preserved document that contains Polish words is the papal bull of 1136 - the Bull of Gniezno. The 
document was written mostly in Latin, but it contains over 400 proper names written in Polish.
A full sentence in Polish can be found in a chronicle called the Book of Henryków which was written in 1270. 
The oldest uniform text written in the Polish language is the Holy Cross Sermons created in the sixteenth 
century. Among the most famous monuments of the Polish language is Bogurodzica (“The Mother of God”) 
- a religious hymn from the thirteenth century.
Population: 38,5 mln residents
Total area: 312 679 km2
Currency: złoty
The first grosz was minted in 1367. However, have you ever wondered how much does it cost to make that 
small single coin? As it turns out the price exceeds its later value. It’s estimated that minting one coin costs 
from five to eight groszy.
Prevailing religion: Catholic (86,4 %)
National symbols: flag, coat of arms and anthem – Mazurek Dąbrowskiego.
White and red colours in the Polish flag have been an official national symbol since 1831. The coat of arms 
of Poland is a white eagle looking to the right wearing a golden crown with a golden beak and talons. The 
coat of arms is on a red shield slightly curved to the bottom.
The anthem is the youngest among the most important national symbols. The song that became immensely 
popular was written in the eighteenth century by a writer and soldier Józef Wybicki. It was officially deemed 
the national anthem in 1927.

RU
ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛЬШЕ
Польша
Название «Польша» происходит от названия старого племени, населяющего территорию сегодняшней 
Польши - Поляны. Слово означает людей, живущих на открытом пространстве.
Столица: Варшава
В Варшаве проживает более 1,7 миллиона человек. Это политический, финансовый, культурный 
и научный центр государства. Здесь находятся самые важные государственные учреждения, 
функционирует 66 высших учебных заведений.
Предполагается, что Варшава является столицей Польши с 1596 года. Именно тогда Зигмунт III Ваза, 
после пожара Вавеля, начал переселение двора из Кракова. Однако факт перенесения столицы не 
был подтвержден никаким правовым актом, а Варшава официально была столицей государства 
только с 1952 года.
Язык: польский 
Почти 50 миллионов человек в мире говорят по-польски. Большинство из них - граждане Польши 
- около 38 миллионов. Оставшиеся более 10 миллионов - поляки, которые проживают в соседних 
странах, а также эмигранты и их потомки, разбросанные по всему миру.
Первый сохранившийся до сегодня документ, в котором появились польские слова, - папское 
постановление от 1136 года - Гнезненская булла. Большая часть документа написана на латыни, 
однако в нем появилось более 400 наименований, написанных на польском языке. 
Целое предложение на польском языке было написано в 1270 году в хронике под названием 
«Генрикова книга». Самый старый непрерывный текст на польском языке - это Свентокшиские 
проповеди 14-го века. К самым известными памяткам польского языка относится Богородица – 
религиозная песня 13-го века.   
Население: 38,5 млн. жителей
Площадь: 312 679 км2
Валюта: польский злотый
Первый грош (копейка) был отчеканен в 1367 году. Но Вы когда-нибудь задумывались, сколько стоит 
изготовить эту маленькую монету? Оказывается, цена превышает ее более позднюю стоимость. 
Предполагается, чтобы отчеканить одну монету требуется пять-восемь грошей.
Доминирующая религия: католицизм (86,4%)
Национальные символы: флаг, герб и гимн - Мазурка Домбровского.
Белый и красный цвет на флаге Польши являются официальными символами с 1831 года.
Герб Польши - белый орел в золотой короне, с золотыми когтями и клювом, повернут направо. Герб 
размещен на красном фоне, на слегка сужающемся внизу геральдическом щите.
Гимн - самый молодой из трех важнейших национальных символов. Песня, которая стала чрезвычайно 
популярной, была написана в XVIII веке писателем и солдатом Юзефом Вибицким. В 1927 году она 
была официально признана национальным гимном.

UKR
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОЛЬЩУ
Польща
Назва «Польща» походить від назви давнього племені, що населяє територію сьогоднішньої Польщі 
- Поляни. Слово означає людей, що живуть на відкритому просторі.
Столиця: Варшава
У Варшаві проживає понад 1,7 мільйона осіб. Це політичний, фінансовий, культурний і науковий центр 
держави. Тут знаходяться найважливіші державні установи, функціонує 66 вищих навчальних закладів.
Вважається, що Варшава є столицею Польщі з 1596 року. Саме тоді Зигмунд III Ваза, після пожежі 
Вавеля, почав переселення двору з Кракова. Однак факт перенесення столиці не був підтверджений 
жодним правовим актом, а Варшава офіційно стала столицею держави тільки з 1952 року.
Мова: польська
Майже 50 мільйонів осіб в світі говорять польською мовою. Більшість з них - громадяни Польщі - 
близько 38 мільйонів. Решта понад 10 мільйонів - поляки, які проживають в сусідніх країнах, а також 
емігранти та їхні нащадки, розкидані по всьому світу.
Перший збережений до сьогодні документ, в якому з’явилися польські слова, - папська постанова 
від 1136 року - Гнезненська булла. Більша частина документа написана на латині, однак в ньому 
з’явилося більше 400 найменувань, написаних польською мовою.
Ціле речення польською мовою було написано в 1270 році в хроніці під назвою «Генрикова книга». 
Найстаріший безперервний текст польською мовою - це Свєнтокшиські проповіді XIV -го століття. 
До самих відомих пам’яток польської мови відноситься Богородиця - релігійна пісня XIII -го століття.
Населення: 38,5 млн. мешканців
Площа: 312 679 км2
Валюта: польський злотий
Перший грош (копійка) був викарбуваний в 1367 році. Але Ви коли-небудь замислювалися, скільки 
коштує виготовити цю маленьку монету? Виявляється, ціна перевищує ї ї більш пізню вартість. 
Підраховано, щоб викарбувати одну монету потрібно п’ять-вісім грошей.
Домінуюча релігія: католицизм (86,4%)
Національні символи: прапор, герб і гімн - Мазурка Домбровського.
Білий і червоний колір на прапорі Польщі є офіційними символами з 1831 року.
Герб Польщі - білий орел у золотій короні, з золотими кігтями і дзьобом, повернутий направо. Герб 
розміщений на червоному тлі, на злегка звуженому донизу геральдичному щиті.
Гімн - наймолодший з трьох найважливіших національних символів. Пісня, яка стала надзвичайно 
популярною, була написана в XVIII столітті письменником і солдатом Юзефом Вибіцьким. У 1927 році 
вона була офіційно визнана національним гімном.
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EN
The coat of arms of Poland
Colour the Coat of Arms of Poland 
The Polish Flag

The Flag /Draw the flag of your country

RU
Герб Польши
Раскрасьте Герб Польши
Флаг Польши

Флаг/Нарисуйте флаг страны, из которой Вы приехали

UKR
Герб Польщі
Розфарбуйте Герб Польщі
Прапор Польщі

Прапор/Намалюйте прапор країни, з якої Ви приїхали
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PLACES OF INTEREST IN POLAND
1. The Crooked Forest - it is a natural monument covering 1,7 ha consisting of around 100 deformed pine trees.
2. Świnoujście - the only Polish city located on islands (44 in total). The largest ones are Uznam and Wolin. 
Wolin is also the largest Polish island. 
3. Amber – did you know that Poland is the biggest amber exporter in the world?
4. Moving sand dunes – can be found in the Słowiński National Park near the city of Łeba.
5. The Crane in Gdańsk – the crane was used to load goods onto ships. The Crane of Gdańsk is the oldest 
wharf crane in Europe.
6. The Sopot Pier – the longest wooden pier in Europe.
7. Malbork Castle is the largest gothic castle in the world. It was built by the Teutonic Knights between 1274-
1457. Around 4,5 million bricks were used to build it.
8. Raczki Elbląskie - the lowest point of Poland is - 2 m below sea level.
9. The Great Masurian Lake District - it’s an area of 1732 km²,  486 km² of which is covered by lakes. It is a 
unique place both nation- and Europe-wide  – extremely rich in terms of nature.
10. August Canal is a water canal of 101 km in length.
11. Gingerbread from Toruń – did you know that there’s the Living Museum of Gingerbread in Toruń? There, 
demonstrations combined with workshops about historic making of gingerbread are organised
12. The Royal Castle in Warsaw 
13. Sigismund’s Column
14. Żelazowa Wola – a house where Fryderyk Chopin was born.
15. Białowieża Forest – the oldest forest in Europe. Some of the trees are 500 years old. It is here where 
nature acts according to its own rules. Everything lives and dies without interference of humans. It makes 
this place extremely rich in plants, mushrooms and animals. 
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ИНТЕРЕСНЫЕ МЕСТА В ПОЛЬШЕ
1. Изогнутый лес - это природный памятник площадью около 1,7 га, состоящий из около 100 изогнутых 
сосен.
2. Свиноуйсьце  - единственный город в Польше, расположенный на островах (всего на 44). 
Самые крупные из них - Узнам и Волин. Волин также является крупнейшим островом, полностью 
принадлежащим Польше.
3. Янтарь - знаете ли Вы, что Польша является крупнейшим экспортером янтаря в мире?
4. Двигающиеся дюны - расположены в Словиньском национальном парке возле Лебы
5. Ворота-кран (Журав) в Гданьске - кран использовался для загрузки грузов на судах. Гданьский 
Журав - самый старый сохранившийся портовый кран в Европе.
6. Пирс в Сопоте - самый длинный деревянный пирс в Европе.
7. Замок в Мальборке является крупнейшим готическим замком в мире. Он был установлен 
Тевтонскими рыцарями в 1274-1457 годах. Для его строительства было использовано около 4,5 
миллиона кирпичей.
8. Рачки-Ельбльонськие - самая низкая точка в Польше - 2 м под уровнем морем.
9. Земля Великих Мазурских озер – район площадью 1732 км², из которых 486 км² заняты озерами. 
Это исключительная область как по масштабам всей страны, так и Европы - чрезвычайно богатая 
с точки зрения природы.
10. Августовский канал - это 101-километровый водный канал.
11. Торуньские пряники - знаете ли Вы, что в Торуне находится Музей живых пряников, где проводятся 
показы вместе с семинарами по исторической выпечке пряников?
12. Королевский замок в Варшаве
13. Колонна Сигизмунда
14. Желязова-Воля - дом, в котором родился Фридерик Шопен.
15. Беловежская пуща - самый старый лес в Европе. Некоторым из деревьев даже 500 лет. Здесь 
природа управляет по своим законам. Все живет и умирает без вмешательства людей. Это делает 
место невероятно богатым миром растений, грибов и животных.
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ЦІКАВІ МІСЦЯ В ПОЛЬЩІ
1. Кривий ліс - це природний пам’ятник площею близько 1,7 га, що складається з близько 100 
вигнутих сосен.
2. Свіноуйсьце - єдине місто в Польщі, розташоване на островах (всього на 44). Найбільші з них - Узнам 
і Волін. Волін також є найбільшим островом, що повністю належить Польщі.
3. Бурштин - чи знаєте Ви, що Польща є найбільшим експортером бурштину в світі?
4. Рухомі дюни - розташовані в Словінськом національному парку біля Леби
5. Ворота-кран (Журав) в Гданську - кран використовувався для завантаження вантажів на судах. 
Гданський Журав - найстаріший збережений портовий кран в Європі.
6. Пірс в Сопоті - найдовший дерев’яний пірс в Європі.
7. Замок в Мальборку є найбільшим готичним замком в світі. Він був побудований тевтонськими 
лицарями в 1274-1457 роках. Для його будівництва було використано близько 4,5 мільйона цегли.
8. Рачкі-Ельбльонські - найнижча точка в Польщі - 2 м під рівнем морем.
9. Земля Великих Мазурських озер - район площею 1732 км², з яких 486 км² зайняті озерами. Це виняткова 
область як за масштабами всієї країни, так і Європи - надзвичайно багата з точки зору природи. 
10. Августовський канал - це 101-кілометровий водний канал.
11. Торунські пряники - чи знаєте Ви, що в Торуні знаходиться Музей живих пряників, де проводяться 
покази разом з семінарами по історичній випічці пряників?
12. Королівський замок у Варшаві
13. Колона короля Сигізмунда
14. Желязова-Воля - будинок, в якому народився Фредерик Шопен.
15. Біловезька пуща - найстаріший ліс в Європі. Деяким з дерев навіть 500 років. Тут природа керує за 
своїми законами. Все живе і вмирає без втручання людей. В результаті це місце неймовірно багате 
світом рослин, грибів і тварин
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16. Horse Stables in Janowo Podlaskie – established in 1817, it’s the oldest national stables of Arabian horses. 
17. The well at the square in Kazimierz Dolny nad Wisłą - dates back to the nineteenth century, served as 
a water fountain.
18. The town hall in Zamość with a clocktower  that’s 52 metres high.
19. The Castle in Łańcut - here you can see a rich collection of carriages.
20. Ruins of the royal castle in Chęciny - built at the turn of fourteenth century.
21. The Wawel Royal Castle - former residence of the Polish kings.
22. A Chapel carved in a block of salt 101 m underground in the „Wieliczka” Salt Mine.
23. Giewont (1894 m a.s.l.) – a mountain peak in Tatry (a part of Karpaty). At its top, there’s a unique metal cross .
24. Meteorological Observatory on Snieżka
25. The Castle in Kórnik
26. Prehistoric settlement in Biskupin 
27. The Błędowska Desert near the city of Dąbrowa Górnicza is the only natural desert in Europe. Its around 
10 km long and  4 km wide. 
28. Did you know that Poland is the biggest producer of apples in Europe and the third worldwide? 
29. Hard-coal mine – there are many mines in the Upper Silesian Voivodeship.
30. The Castle in Moszna
31. The Centennial Hall in Wrocław  – it’s a sports and entertainment arena built between 1911–1913. 
32. The yew tree in Henryków Lubańsk – the oldest tree in Poland, it’s almost 1300 years old.
33. Złoty Stok - the city, in which gold was mined for 700 years.
34. Traditional designs of folk embroidery - hafty kurpiowskie
35. Traditional designs of folk embroidery - hafty łowickie
36. The characteristic pattern of pottery produced in Bolesławiec and its area since the fourteenth century.
37. Did you know that there’s a Museum of Soap and History of Dirt in Bydgoszcz?
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16. Конный завод в Януве Подласки - существует с 1817 года, старейший государственный конный 
завод арабских лошадей.
17. Колодец на рыночной площади в Казимеж-Дольны на Висле - возник с XIX -го века, первоначально 
был уличным источником.
18. Ратуша в Замостье с 52-метровой башней с часами.
19. Ланьцутский замок - здесь Вы можете увидеть богатую коллекцию конных транспортных средств.
20. Руины Королевского замка в Хенцине - построены на рубеже XIII и XIV веков.
21. Королевский замок на Вавеле – прежняя резиденция королей Польши.
22. Часовня была сделана в соляном блоке 101 м под землей в Соляной шахте Величка.
23. Гевонт (1894 м, н.у.м) - горный массив в Татрах (часть Карпат). На вершине есть характерный 
металлический крест.
24. Метеорологическая обсерватория на Снежке.
25. Курницкий замок
26. Доисторическое поселение в Бискупине
27. Блендовская пустыня недалеко от Домброва-Гурнича - единственная естественная пустыня в 
Европе. Она имеет около 10 км в длину и 4 км в ширину.
28. Знаете ли Вы, что Польша является крупнейшим производителем яблок в Европе и третьим в мире?
29. Каменноугольная шахта - их много в Верхней Силезии.
30. Мошненский замок
31. Зал Столетия во Вроцлаве - спортивно-развлекательный зал, построенный в 1911-1913 годах.

32. Тис в Генрикув-Любанський – самое старое дерево в Польше, ему почти 1300 лет.
33. Злоты-Сток - город, в котором золото добывалось в течение 700 лет.
34. Традиционные узоры курпской вышивки 
35. Традиционные узоры ловицкой вышивки
36. Характерный узор керамики, произведенной в Болеславце и окрестностях с XIV веке.
37. Знаете ли Вы, что в Быдгоще находится Музей мыла и истории грязи?
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16. Кінний завод в Янові Підляському - існує з 1817 року, найстаріший державний кінний завод 
арабських коней.
17. Колодязь на ринковій площі в Казімеж-Дольни над Віслою - походить з XIX-го століття, спочатку 
був вуличним джерелом.
18. Ратуша в Замості з 52-метровою вежею з годинником.
19. Ланьцутський замок - тут Ви можете побачити багату колекцію кінних транспортних засобів.
20. Руїни Королівського замку в Хенціні – побудованого на межі XIII і XIV століть.
21. Королівський замок на Вавелі - колишня резиденція королів Польщі.
22. Каплиця була зроблена в соляному блоці 101 м під землею в Соляний шахті Величка.
23. Гевонт (1894 м, н.р.м.) - гірський масив в Татрах (частина Карпат). На вершині є характерний 
металевий хрест.
24. Метеорологічна обсерваторія на Снєжці.
25. Курницький замок
26. Доісторичне поселення в Біскупіні
27. Блендувська пустеля недалеко від Домброва-Гурнича - єдина природна пустеля в Європі. Вона 
має близько 10 км в довжину і 4 км в ширину.
28. Чи знаєте Ви, що Польща є найбільшим виробником яблук в Європі і третім в світі?
29. Кам’яновугільна шахта - їх багато у Верхній Сілезії.
30. Мошненський замок
31. Зал Століття у Вроцлаві - спортивно-розважальний зал, побудований в 1911-1913 роках.
32. Тис в Генрикув-Любанський - найстаріше дерево в Польщі, йому майже 1300 років.
33. Злоти Сток - місто, в якому золото видобувалося протягом 700 років.
34. Традиційні візерунки курпської вишивки
35. Традиційні візерунки ловицької вишивки
36. Характерний візерунок кераміки, виробленої в Болеславці і околицях з XIV столітті.
37. Чи знаєте Ви, що в Бидгощі знаходиться Музей мила і історії бруду?
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ADMINISTRATIVE DIVISION
There are 16 voivodeships in Poland. They consist of districts (powiat) which can be divided into communes 
(gminy).
Did you know that …
There are two voivodeships that have two capitals. The capitals of Kuyavian-Pomeranian voivodeship are 
Bydgoszcz and Toruń, and those of Lubuskie are Gorzów Wielkopolski and Zielona Góra.

RU
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ
В Польше 16 воеводств. Воеводства поделены на повяты, а повяты на гмины.
Знаете ли Вы, что...
Два воеводства имеют две столицы. Столицами Куявско-Поморского воеводства являются Быдгощ 
и Торунь, Любуского Гожув-Велькопольски и Зелена-Гура.
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АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПОДІЛ
У Польщі 16 воєводств. Воєводства поділені на повіти, а повіти на гміни.
Чи знаєте Ви, що...
Два воєводства мають по дві столиці. Столицями Куявсько-Поморського воєводства є Бидгощ і Торунь, 
Любуського -  Гожув-Великопольський і Зелена-Гура.
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WARMIAN-MASURIAN VOIVODESHIP 
The Warmian-Masurian area belongs to the most attractive regions in terms of tourism and recreation in 
Poland. The north part of the voivodeship has borders with the Kaliningrad Oblast and the Russian Federation. 
The region has a diversified landscape, a large number of lakes and much of it is covered with forests as 
well as reserves and natural monuments.
Warmia and Mazury are known as “the Land of a Thousand Lakes”, but in reality there are many more of them, 
around 2000. Among them is the biggest Polish lake, Śniardwy. The setting of rivers and lakes is unique and 
creates many kilometres of waterways for kayaking, i.e. Ostródzko-Elbląski Canal, Szlak Spływów Krutynią 
or Szlak Wielkich Jezior Mazurskich. 
In the area, there are many architectural monuments. Castles of Teutonic Knights and Bishops have been 
preserved in a good condition in cities such as Olsztyn, Nidzica and Lidzbark Warmiński. 
This region is connected with many renowned representatives of the Polish culture, science and art. Nicolas 
Copernicus lived and worked in Warmia for over forty years.
The capital of the voivodeship is Olsztyn and there are 16 lakes within the city borders. Olsztyn lies in the valley 
of the Łyna river. In Olsztyn, there are two natural reserves : Mszar and Redykajny, which are typical peatlands. 
The first mention of Olsztyn dates back to 1334. 
There are many monuments in Olsztyn, for example:
• The castle of warmian bishops;
• St. James the apostle co-cathedral basilica;
• The Old Town Hall;
• The Old Town.
Among city attractions there’s also the second, in terms of size, Astronomy Planetarium in Olsztyn. You can 
admire a beautiful panorama of the city from the balcony of the building. In summer, you can also take part 
in a kayaking trip down the Łyna river. 
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ВАРМИНЬСКО-МАЗУРСКОЕ ВОЕВОДСТВО 
Вармия и Мазури - это территория Польши, которая является одним из самых привлекательных 
туристическо-краезнавческих и рекреационных регионов в Польше. Северная часть воеводства 
граничит с Калининградской областью Российской Федерации.
Этот регион имеет разнообразный ландшафт, большое количество озер и большие площади лесов, 
а также многочисленные заповедники и природные памятки.
Вармию и Мазурию называют «Землей Тысячи озер», но на самом деле их гораздо больше, примерно 
ок. 2000. Среди них самое большое польское озеро Снярдвы. Системы рек и озер чрезвычайно 
привлекательны, образуют многокилометровые водные пути, в частности, Эльблонгский канал, 
маршрут сплава по Крутинии, маршрут Великих Мазурских озер. 
В регионе много архитектурных памятников. Из старинных укреплений в хорошем состоянии  
сохранились тевтонские замки и бискупе в Ольштыне, Нидзице и Лидзбарк-Варминьске.
С регионом связаны многие видные представители польской культуры, науки и искусства. Почти 
сорок лет Николай Коперник жил и работал в Вармии.
Столицей воеводства является Ольштын, в котором есть 16 озер. Ольштын лежит в долине реки Лава. 
В Ольштыне Вы можете найти два заповедника: Мшар и Редикайны, которые являются типичными 
торфяными болотами.
Первое упоминание о Ольштыне относится к 1334 году.
В Ольштыне находится много памятников, в частности:
• Замок Варминского капитула;
• Конкафедральная базилика св.Якуба;
• Старая ратуша;
• Старый город.
Среди достопримечательностей города также второй по величине в Польше Астрономический 
планетарий в Ольштыне. С террасы здания Вы можете полюбоваться панорамой города. Летом Вы 
также можете принять участие в каноэ на реке Лава.
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ВАРМІНСЬКО-МАЗУРСЬКЕ ВОЄВОДСТВО 
Вармія і Мазури - це територія Польщі, яка є однією з найпривабливіших туристично-краєзнавчих 
і рекреаційних регіонів в Польщі. Північна частина воєводства межує з Калінінградською областю 
Російської Федерації.
Цей регіон має різноманітний ландшафт, велику кількість озер і велику площу лісів, а також численні 
заповідники і природні пам’ятки.
Вармію і Мазури називають «Землею тисячі озер», але насправді їх набагато більше, приблизно бл. 
2000. Серед них найбільше польське озеро Снярдви. Системи річок і озер надзвичайно привабливі, 
утворюють багатокілометрові водні шляхи, зокрема, Ельблонзький канал, маршрут сплаву по 
Крутиною, маршрут Великих Мазурських озер.
У регіоні багато архітектурних пам’яток. Зі стародавніх укріплень в хорошому стані збереглися 
тевтонські замки і біскупи в Ольштині, Нідзиці і Лідзбарк-Вармінську.
З регіоном пов’язано чимало поважних представників польської культури, науки і мистецтва. Майже 
сорок років Микола Коперник жив і працював у Вармії.
Столицею воєводства є Ольштин, в якому є 16 озер. Ольштин лежить в долині річки Лава. В Ольштині 
Ви можете знайти два заповідники: Мшар і Редикайни, які є типовими торф’яними болотами.
Перша згадка про Ольштин датується 1334 роком.  
В Ольштині знаходиться багато пам’яток, зокрема:
• Замок Вармінсько капітулу;
• Конкафедральна базиліка св.Якуба;
• Стара ратуша;
• Старе місто;
Серед визначних пам’яток міста також другий за величиною в Польщі Астрономічний планетарій 

в Ольштині. З тераси будинку Ви можете помилуватися панорамою міста. Влітку Ви також можете 
взяти участь в каное на річці Лава.
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PLACES OF INTEREST IN WARMIA AND MAZURY 
1. Grunwald – it is here that Teutonic soldiers fought with Polish and Latvian armies in 1410.
2. The depth of 106 metres makes Hańcza the deepest lake not only in Poland, but also in the central part 
of Europe.
3. Śniardwy – the biggest lake in Poland (113,8 km2).
4. Jeziorak - the longest lake in Poland (app. 27,45 km).
5. The Elbląski Canal – a unique monument of technology in terms of still working inclined planes has no 
match in Europe.
6. Bridges in Stańczyki are two railway viaducts built between 1917–1918, entered into the register of historical 
monuments of the Warmian-Masurian voivodeship.
7. The castle of warmian bishops in Olsztyn
8. The Old Town Hall in Olsztyn 
9. Mikołajki – a renowned sailing resort.
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ИНТЕРЕСНЫЕ МЕСТА НА ВАРМИИ И МАЗУРАХ
1. Грюнвальд - здесь, в 1410 году, сражались тевтонская и польско-литовская армии.
2. Глубина 106 метров делает Ханьча самым глубоким озером не только Польши, но и во всей 
центральной части Среднеевропейской равнины.
3. Снярдвы - самое большое озеро в Польше (113,8 км2).
4. Езёрак - самое длинное озеро в Польше (около 27,45 км).
5. Эльблонгский канал - уникальный технический памятник, которым является действующий канал, 
не имеет аналогов в Европе.
6. Мосты в Станьчиках - это два железнодорожных аквидута с 1917-1918 годов, внесенных в реестр 
недвижимых памятников Варминско-Мазурского воеводства.
7. Замок Варминского капитула в Ольштыне
8. Старая ратуша в Ольштыне
9. Миколайки – известный центр парусного спорта

UKR
ЦІКАВІ МІСЦЯ НА ВАРМІЇ ТА МАЗУРАХ
1. Грюнвальд - тут, в 1410 році, відбулась битва тевтонської і польсько-литовської армії.
2. Глибина 106 метрів робить Ханьча найглибшим озером не тільки у Польщі, а й у всій центральній 
частині середньоєвропейської рівнини.
3. Снярдви - найбільше озеро в Польщі (113,8 км2).
4. Єзьорак - найдовше озеро в Польщі (близько 27,45 км).
5. Ельблонзький канал - унікальний технічний пам’ятник, яким є діючий канал, не має аналогів в Європі.
6. Мости в Станьчиках - це два залізничних аквідута з 1917-1918 років, внесених до реєстру нерухомих 
пам’яток Вармінсько-Мазурського воєводства.
7. Замок Вармінського капітулу в Ольштині
8. Стара ратуша в Ольштині
9. Миколайки - відомий центр вітрильного спорту
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10. Mrągowo – an annual festival of country music takes place here.
11. The Museum of Folk Construction in Olsztynek.
12. Krutynia – a popular kayaking trail considered to be one of the most interesting in Europe.
13. Popielno – here tarpans (ancestors of wild horses) live in conditions as close to natural ones as possible.
14. Gierłoż – the Wolf’s Lair. Hitler’s former headquarters.
15. Żywkowo – this masurian town is known as „the stork’s village”. Every year, around 100 storks come to 
this  magical place, and in autumn twice that amount flies away. 
16. There’s a Bison Breeding Centre in the area of the Borecka Forest.
17. Frombork – a historical cathedral where Nicolas Copernicus lies.
18. Sanctuary in Święta Lipka – here you can admire organs with moving figures made in 1721.
19. Giżycko – Prussian Boyen Fortress.
20. Castle of Warmian Bishops in Lidzbark Warmiński – from the fourteenth century .
21. Gołdap – her you can ski on the Piękna Góra (Beautiful Mountain). Apart from that, the International 
Scream Competition has been organised here for more than 20 years.
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10. Мронгово – тут ежегодно проводится международный фестиваль кантри-музыки.
11. Музей народной архитектуры в Ольштынке
12. Крутыня - популярный маршрут на байдарках, считается одним из самых интересных в Европе.
13. Попельно - здесь тарпаны (потомки диких лошадей) живут в условиях, максимально приближенных 
к естественным.
14. Герлож - Волчье логово, бывший штаб Гитлера.
15. Живково - эта мазурская местность была названа «деревней аистов». Каждый год около 100 аистов 
прибывают в это очаровательное место, а осенью их улетает в два раза больше. 
16. На территории Борецкой пущи находится Центр разведения зубров.
17. Фромборк - исторический собор, последнее место отдыха Николая Коперника.
18. Святилище в Свентей Липке - здесь Вы можете любоваться органами с движущимися фигурами, 
сделанными в 1721 году.
19. Гижицко - Прусская крепость Бойен.
20. Епископский замок в Лидзбарке Вармински - с XIV века.
21. Голдап - здесь, на Пенкней Гуре, Вы можете кататься на лыжах. Кроме того, в Голдапе проводится 
Международный конкурс криков на протяжении уже более 20 лет.

UKR
10. Мронгово - тут щорічно проводиться міжнародний фестиваль кантрі-музики.
11. Музей народної архітектури в Ольштинку
12. Крутиня - популярний маршрут на байдарках, вважається одним з найцікавіших в Європі.
13. Попєльно - тут тарпани (нащадки диких коней) живуть в умовах, максимально наближених до природних.
14. Герложе - Вовче лігво, колишній штаб Гітлера.
15. Живково - ця Мазурська місцевість була названа «селищем лелек». Щороку близько 100 лелек 
прибувають в це чарівне місце, а восени їх відлітає в два рази більше.
16. На території Борецкой пущі знаходиться Центр розведення зубрів.
17. Фромборк - історичний собор, останнє місце відпочинку Миколи Коперника.
18. Святилище в Сьвента-Ліпка - тут Ви можете помилуватися органами з рухомими фігурами, 
зробленими в 1721 році.
19. Гіжицько - прусська фортеця Бойен.
20. Єпископський замок в Лідзбарку Вармінському - з XIV століття.
21. Голдап - тут, на Пенкней Гурі, Ви можете кататися на лижах. Крім того, в Голдапі на протязі вже 
понад 20 років проводиться Міжнародний конкурс криків.
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CITIES IN POLAND
Did you know that…
There are 930 cities in Poland. On this page, you’ll find information on voivodeship cities. 

1. Palace of Culture and Science in Warsaw – around 35 million bricks were used to build it.
2. The High Gate in Olsztyn consists of door to the Old Town of Olsztyn. It is the sole survivor from among the 
three medieval gates located inside the ramparts of Olsztyn. The high gate was built in the fourteenth century.
3. The Town Hall in Białystok – currently the headquarters of Podlaskie Museum.
4. The Castle in Lublin – built for the first time in the twelfth century.
5. The Town Hall in Rzeszów – currently, inside the fourteenth century building there’s the City Hall and the 
Office of the Mayor of the City. Here, the city bugle is played every full hour.
6. The Saint Mary’s Church in Cracow. Every full hour, a bugle played four times on a trumpet in all directions 
of the world can be heard from its tower.
7. The Palace of the Cracow Bishops in Kielce – a former residence of the Cracow bishops, currently a 
National Museum.
8. „Spodek” in Katowice – a sports and entertainment hall.
9. The Piast Tower located on an island between the Oder and Młynówka rivers.
10. The Town Hall in Wrocław – there’s an over two hundred-year-old clock that still works on its tower.
11. There’s a Film School in Łód_ź, and 33 km from Łódź there’s the central point of Poland in a town 
called Piątek.
12. The Billy Goats of Poznań – they can be seen everyday at noon on the tower of the Town Hall of Poznań.
13. Zielona Góra and its area is renowned for its vines that’s been grown there for many centuries.
14. The railway overpass in Gorzów Wielkopolski is the longest technological monument in Poland.
15. Nicolas Copernicus was born in Toruń.
16. St. Vincent de Paul Basilica Minor in Bydgoszcz - designed after the Roman Pantheon.
17. Wały Chrobrego in Szczecinie – tarasy widokowe będące wizytówką miasta.
18. St. Mary’s Church in Gdańsk is the biggest brick church in the world. Its highest tower is 82 meters high 
and the area of the building covers 5 000m2.

RU
ГОРОДА В ПОЛЬШЕ
Знаете ли Вы, что …
В Польше насчитывается 930 городов. На этой странице Вы найдете информацию о воеводских городах

– 24 – – 25 –



1. Дворец культуры и науки в Варшаве - для его строительства было использовано около 35 
миллионов кирпичей.
2. Высокие ворота в Ольштыне - ворота в Старый город Ольштына. Это единственные сохранившиеся 
из трех средневековых ворот, которые когда-то стояли в оборонительных стенах, окружающих 
Ольштын. Высокие ворота были построены в XIV веке.
3. Ратуша в Белостоке - теперь место подляского музея.
4. Люблинский замок - первоначально построенный в XII веке.
5. Ратуша в Жешуве - в здании с XVI-го века, на данный момент расположен Муниципалитет и 
резиденция мэра города. С нее каждый час играется хейнал города. 
6. Церковь Святой Марии в Кракове. Это с ее башни, каждый час звучит хейнал на трубе четыре 
раза на разные части света. 
7. Дворец Краковских епископов в Кельце - бывшая резиденция краковских епископов, ныне - 
Национальный музей.
8. «Сподек» в Катовице - спортивно-развлекательный зал.
9. Пястовская башня в Ополе лежит на острове между реками Одра и Млынувка.
10. Вроцлавская ратуша - на ее башне все еще функционируют 200-летние часы.
11. В Лодзи есть киношкола, в 33 км от Лодзи в Пьонтеке - подробный центр Польши.
12. Познаньские козлы – ежедневно они бодаются в 12:00 на башне Познаньской Ратуши.
13. Зелёна-Гура и ее окрестности известны многовековыми традициями виноделия.
14. Железнодорожная эстакада в Гожув-Велькопл́ьски является самым длинным техническим 
памятником в Польше.
15. Николай Коперник родился в Торуни.
16. Маленькая базилика Св. Винцента де Пауло в Быдгоще - по образцу римского Пантеона.
17. Валы Хробрего в Щечине – смотровые площадки, которые являются визиткой города.
18. Базилика Вознесения Пресвятой Девы Марии в Гданьске - самая большая в мире кирпичная 
церковь. Он имеет площадь 5000 м2, а самая высокая башня поднимается до 82 метров.
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МІСТА У ПОЛЬЩІ
Чи знаєте Ви, що …
У Польщі налічується 930 міст. На цій сторінці Ви знайдете інформацію про воєводські міста.

1. Палац культури і науки у Варшаві - для його будівництва було використано близько 35 мільйонів цегли.
2. Високі ворота в Ольштині - ворота в Старе місто Ольштина. Це єдині збережені з трьох середньовічних 
воріт, які колись стояли в оборонних стінах, що оточують Ольштин. Високі ворота були побудовані 
в XIV столітті.
3. Ратуша в Білостоці - тепер місце Підляського музею.
4. Люблінський замок - спочатку побудований в XII столітті.
5. Ратуша в Жешуві - у будинку з XVI-го століття на даний момент розташований Муніципалітет і 
резиденція мера міста. З нього кожну годину грається хейнал міста.
6. Церква Святої Марії в Кракові. Це з ї ї вежі, кожну годину звучить хейнал на трубі чотири рази на 
різні частини світу.
7. Палац Краківських єпископів в Кельце - колишня резиденція краківських єпископів, нині - 
Національний музей.
8. «Сподек» в Катовіце - спортивно-розважальний зал.
9. Вежа П’ястів в Ополе лежить на острові між річками Одра і Млинувка.
10. Вроцлавська ратуша - на її башті все ще функціонує 200-літній годинник.
11. У Лодзі є кіношкола, в 33 км від Лодзі в місцевості Пьонтек  знаходиться точний центр Польщі.
12. Познанські козли - щодня вони б’ються рогами о 12:00 на вежі Познанської Ратуші.
13. Зелена Гура та її околиці відомі багатовіковими традиціями виноробства.
14. Залізнична естакада в Гожув-Великопольський є найдовшим технічним пам’ятником в Польщі.
15. Микола Коперник народився в Торуні.
16. Маленька базиліка Св. Вінцента де Пауло в Бидгощі - за зразком римського Пантеону.
17. Вали Хроброго в Щецині - оглядові майданчики, які є візиткою міста.
18. Базиліка Вознесіння Пресвятої Діви Марії в Гданську - найбільша в світі цегляний костел. Він має 
площу 5000 м2, а найвища вежа піднімається до 82 метрів.
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RIVERS AND MOUNTAINS IN POLAND 
Circle the correct number:
The longest river in Poland is: 
1. Vistula
2. Oder
3. Warta
4. Bug
Main mountain chains: 
5. Świętokrzyskie Mountains
6. Karpaty
7. Sudety

Did you know that ….
• The Świętokrzyskie Mountains (despite being the lowest mountain chain in Poland) together with the 
Sudety Mountains are consider the oldest mountain chain in Europe. The highest peak of the Świętokrzyskie 
Mountains is Łysica (10),  612 m n.p.m. The name of the mountains comes from the Holy Cross relic kept 
in a monastery on the Łysa Góra Mountain. According to one of the legends, witches used to gather on 
this mountain.
• There are 15 inactive volcanoes in Sudety. Their last activity took place 20 million years ago.
• On Śnieżka (9) – the highest peak of Sudety (1602 m. a.s.l.) - there’s one of two high-mountain meteorological 
observatories. 
• The highest mountain peak in Poland is Rysy (8) – 2503 m a. s. l.
• The longest river in Poland is obviously Vistula, which is 1047 km long. The second longest river in terms 
of length is Oder, however only 742 km (of total 854 km) are within the borders of Poland. Warta starts and 
ends in Poland and is 808 km long.
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РЕКИ И ГОРЫ В ПОЛЬШЕ
Выберите подходящий номер:
Самые длинные реки в Польше:
1. Висла
2. Одра
3. Варта
4. Буг
Основные горные хребты:
5. Свентокшиские горы
6. Карпаты
7. Судеты
Знаете ли Вы, что ...
• Свентокшиские горы, хотя они принадлежат к самым низким горам в Польше, тем не менее 
вместе с Судетами считаются самым старшим горным хребтом в Европе. Самая высокая вершина 
Свентокшиских гор - Лысица (10), высота которой составляет 612 м над уровнем моря. Название гор 
происходит от реликвии Святого Креста, хранящейся в монастыре на Лысой Горе. Согласно легенде, 
на Лысой Горе собирались ведьмы.
• В Судетах есть 15 потухших вулканов, последняя активность которых состоялась 20 миллионов 
лет назад.
• На Снежке (9) - самой высокой вершине Судетов (1602 м. Н.у.м.) есть одна из двух высотных 
метеорологических обсерваторий в Польше.
• Наивысшей вершиной в Польще являются Рысы (8) – 2503 м н.у.м.
• Самая длинная река в Польше - это, конечно же, Висла, длина которой составляет 1047 км. 
Второй по общей длине является Одра, однако только 742 км (от общей протяженности 854 
км) находится в пределах Польши. Варта полностью протекает через Польшу и ее длина 
составляет 808 км.

UKR
РІКИ ТА ГОРИ В ПОЛЬЩІ
Виберіть відповідний номер:
Найдовші річки в Польщі:
1. Вісла
2. Одра
3. Варта
4. Буг
Основні гірські хребти:
5. Свентокшиські гори
6. Карпати
7. Судети

Чи знаєте Ви, що …
• Свентокшиські гори, хоча вони належать до найнижчих гір в Польщі, проте разом з Судетамі 
вважаються найстаршим гірським хребтом в Європі. Найвища вершина Свентокшиських гір - Лисіца 
(10), висота якої становить 612 м над рівнем моря. Назва гір походить від реліквії Святого Хреста, що 
зберігається в монастирі на Лисій Горі. Згідно з легендою, на Лисій Горі збиралися відьми.
• У Судетах є 15 згаслих вулканів, остання активність яких відбулася 20 мільйонів років тому.
• На Снєжці (9) - найвищій вершині Судетів (1602 м. Н.р.м.) є одна з двох високогірських метеорологічних 
обсерваторій в Польщі.
• Найвищою вершиною в Польщі є Риси (8) - 2503 м н.р.м.
• Найдовша річка в Польщі - це, звичайно ж, Вісла, довжина якої становить 1047 км. Друга за загальною 
довжиною є Одра, проте тільки 742 км (від загальної протяжності 854 км) знаходиться в межах Польщі. 
Варта повністю протікає через Польщу і ї ї довжина становить 808 км.
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ANIMALS IN POLAND 
The white stork – did you know that every fifth stork is born in Poland ?
Bison – it lives in reserves or in the wild. Almost half of the Polish wild population lives inside the Białowieża 
Forest.
Elk – currently, it is the largest living species of a hoofed mammal, which is distinguished by its unique 
antler and unusually long legs.
Brown bear – in Poland, it can be encountered for instance in Bieszczady and Tatry mountains.
Red fox – it’s a common Polish predator. It has a very well developed senses of smell, hearing and sight.
Wolf – the home of wolves in Poland is the Karpaty mountains. 
Boar – it’s a common Polish mammal. Boars have large tusks: upper known as whetters, lower - cutters. 
Beaver – it’s the biggest of the European rodents, it has large incisors which allow it to cut down even the 
thickest of trees.
Owl – it’s preferable environment is the forest.
Squirrel – it’s an animal that everyone knows and it’s hard to imagine walks in park and forests without it.
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ЖИВОТНЫЕ В ПОЛЬШЕ
Белый аист - знаете ли Вы, что каждый пятый белый аист рождается в Польше?
Зубр - живут в заповедниках или на свободе. Почти половина польской свободной популяции 
сосредоточена в Беловежской пуще.
Лось - самый крупный копытный млекопитающий, живущий сегодня, выделяется характерным рогом 
и чрезвычайно длинными конечностями.
Бурый медведь - в Польше встречается, в частности, в Бещадах и Татрах.
Обыкновенная лисица - обычный хищник в Польше. У него хорошо развиты нюх, слух и зрение.
Волк – наибольшим убежищем волков в Польше являются Карпаты.
Дикий кабан - обычное млекопитающее в Польше. У диких кабанов большие клыки: верхние 
называются трубами, нижние - саблями.
Бобр - самый большой из европейских грызунов, имеет большие резцы, благодаря которым он может 
срезать даже очень толстые деревья.
Сова - наиболее охотно пребывает в лесной среде.
Белка - всем известные животные, без которых мы не можем представить прогулки по лесам и паркам.
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ТВАРИНИ У ПОЛЬЩІ
Білий лелека - чи знаєте Ви, що кожен п’ятий білий лелека народжується в Польщі?
Зубр - живуть в заповідниках або на свободі. Майже половина польської вільної популяції зосереджена 
в Біловезькій пущі.
Лось - найбільший копитний з ссавців, що живе сьогодні, виділяється характерним рогом і надзвичайно 
довгими кінцівками.
Бурий ведмідь - в Польщі зустрічається, зокрема, в Бещадах і Татрах.
Звичайна лисиця - звичайний хижак в Польщі. У нього добре розвинені нюх, слух і зір.
Вовк - найбільшим притулком вовків в Польщі є Карпати.
Дикий кабан - звичайний ссавець в Польщі. У диких кабанів великі ікла: верхні називаються трубами, 
нижні - шаблями.
Бобер - найбільший з європейських гризунів, має великі різці, завдяки яким він може зрізати навіть 
дуже товсті дерева.
Сова - найбільш охоче перебуває в лісовому середовищі.
Білка - всім відома тварина, без якої ми не можемо уявити прогулянки у лісах і парках.
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There are many wild animals in Poland. Here you can find trivia about some of them.
White-tailed Eagle – did you know that it’s wings spread to the width of 2,5m? It can be found on the coats 
of arms of Poland.
Deer – did you know that it’s body is covered with brown fur in summer and grey in winter?
Hedgehogs eat mostly insects and snails, which are the greatest enemies of every park and garden, that’s 
why hedgehogs are considered very important. Hedgehogs in Poland are under protection.
Hare – did you know that thanks to its strong legs it can jump over a distance of 3 metres?
Grey seal – it sometimes appears on Polish beaches. There are around 30 thousand seals in the Baltic Sea.
Lynx - one of the two wild cats living in Poland. 
Chamois - the living symbol of the Tatry Mountains.
Tarpan – it’s an ancestor of the homestead horse. To this day, tarpans live in semi-wild conditions in a reserve 
near Popielno at the Śniardwy lake.
Field mouse - lives on fields, meadows, at the edges of forests, in roadside bushes, parks and gardens. 
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На территории Польши проживает большое количество видов диких животных. Вот некоторые 
интересные факты о некоторых из них.
Белый орел - знаете ли Вы, что он расправляет крылья на ширину 2,5 м, он изображен на гербе Польши.
Олень - знаете ли Вы, что его тело покрыто коричневым мехом летом и серой зимой?
Ежи питаются главным образом насекомыми и улитками, которые являются величайшим врагом в 
каждом парке и саду, поэтому они очень полезны. В Польше ежи защищены.
Заяц - знаете ли Вы, что благодаря сильным ногам можно прыгать на длину даже 3 метров?
Серый тюлень - иногда появляется на польских пляжах. Около 30 000 особей живут в Балтийском море.
Рысь - одна из двух диких кошек, живущих в Польше.
Козица - живой символ Татр.
Тарпан - это предок домашней лошади, и по сей день тарпаны живут в заповеднике около Попелна 
над озером Снярдвы.
Полевая мышь обитает на лугах, полях, краях лесов, придорожных кустах, парках и садах.
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На території Польщі проживає велика кількість різних видів диких тварин. Ось деякі цікаві факти 
про деяких з них.
Білий орел - чи знаєте Ви, що він розправляє крила на ширину 2,5 м, це птах, який зображений на 
гербі Польщі.
Олень - чи знаєте Ви, що його тіло вкрите коричневим хутром влітку і сірим взимку?
Їжаки харчуються головним чином комахами і равликами, які є найбільшим ворогом в кожному 
парку і саду, тому вони дуже корисні. У Польщі їжаки захищені.
Заєць - чи знаєте Ви, що завдяки сильним ногам він може стрибати на довжину навіть 3 метрів?
Сірий тюлень - іноді з’являється на польських пляжах. Близько 30 000 особин живуть в Балтійському 
морі.
Рись - одна з двох диких кішок, які живуть в Польщі.
Козиця  - живий символ Татр.
Тарпан - це предок домашнього коня, і до цього дня тарпани живуть в заповіднику неподалік 
Попельна над озером Снярдви.
Польова миша живе на луках, полях, околицях лісів, придорожніх кущах, парках і садах.
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SEASONS OF THE YEAR
There are four seasons in Poland:
• spring – starts on March 21st
• autumn – starts on September 23rd
• summer – starts on June 22nd 
• winter – starts on December 22nd
Colour the pictures using colours typical for each season of the year.
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ВРЕМЕНА ГОДА
В Польше мы выделяем четыре сезона:
• весна - начинается 21 марта
• осень - начинается 23 сентября
• лето - начинается 22 июня
• зима - начинается 22 декабря
Раскрасьте следующие изображения в цветах, характерных для каждого сезона.
UKR
Сторінка 16
ПОРИ РОКУ
У Польщі ми виділяємо чотири пори:
• весна - починається 21 березня
• осінь - починається 23 вересня
• літо - починається 22 червня
• зима - починається 22 грудня
Розфарбуйте наступні зображення в кольорах, характерних для кожного сезону.
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SPORTS
The most popular sports in Poland include:
-football,
-volleyball,
-ski jumping.
In 2012, the European Football Championships took place in Poland and Ukraine. Many stadiums had been 

constructed before the event, such as the National Stadium in Warsaw with a retractable roof housing 58 
500 people on a two-storey stand. 
Despite few signific ant achievements in football, footballers constitute almost 37% sportsmen practicing 
in sports clubs and football is considered a national sport.
The other popular sport that’s eagerly followed by faithful supporters is ski jumping. Adam Małysz was the 
reason behind an increased interest in this sport after he won the World Cup of 2000/2001. Poles even coined 
a term “Malyszomania” and many people grew moustache characteristic for the jumper. Adam Małysz is a 
four-time Olympic medalist and a four-time world champion as well as one of the most successful jumpers 
in the history of the individual ski jumping world cup.
Recently, the Polish national volleyball team has also been very successful. The last success was the victory 
at the Volleyball Men’s World Championships 2018, which took place between 9-30 September 2018 in Italy 
and Bulgaria. Poland defended their champion title.

Tell your friends about the most popular sports in your country and colour sportsmen on this page.
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СПОРТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Самые популярные спортивные дисциплины в Польше:
- футбол
- волейбол,
- Прыжки на лыжах с трамплина
В 2012 году в Польше и Украине прошел чемпионат Европы по футболу. Перед чемпионатом было 
построено много новых стадионов, например, Национальный стадион в Варшаве с раздвижной 
крышей, вмещающий 58 500 человек на двухэтажных трибунах.
Несмотря на несколько значительных достижений в футболе, футболисты в Польше составляют почти 
37% от числа спортсменов в спортивных клубах, а футбол признан национальным видом спорта.
Еще один популярный вид спорта, который всегда с нетерпением ждут массы поклонников, - это 
прыжки на лыжах с трамплина. Повышение интереса к этой спортивной дисциплине началось с успехов 
Адама Малыша в чемпионате мира 2000/2001. Появился даже термин «малышомания», а многие люди 
отращивали себе характерные спортсмену усы. Адам Малыш был четырехкратным олимпийским 
чемпионом и четырехкратным чемпионом мира, а также одним из самых титулованных соперников 
в истории индивидуальных соревнований на чемпионате мира по прыжкам на лыжах с трамплина.
В последние годы польская мужская волейбольная команда также имела много успехов. Последним 
был выигран чемпионат мира по волейболу среди мужчин 2018 года, которые прошли 9-30 сентября 
2018 года в Италии и Болгарии. Польша защитила титул чемпиона.

Расскажите своим друзьям о самых популярных спортивных дисциплинах вашей страны, и раскрасьте 
спортсменов на этой странице.

UKR
СПОРТИВНІ ДИСЦИПЛІНИ
Найпопулярніші спортивні дисципліни в Польщі:
- футбол
- волейбол,
- стрибки на лижах з трампліна
У 2012 році в Польщі і Україні пройшов чемпіонат Європи з футболу. Перед чемпіонатом було 
побудовано багато нових стадіонів, наприклад, Національний стадіон у Варшаві з розсувним дахом, 
що вміщає 58 500 чоловік на двоповерхових трибунах.
Незважаючи на невелику кількість важливих досягнень у футболі, футболісти в Польщі складають 
майже 37% від числа спортсменів у спортивних клубах, а футбол визнаний національним видом спорту.
Ще один популярний вид спорту, який завжди з нетерпінням чекають маси шанувальників, - це 
стрибки на лижах з трампліна. Підвищення інтересу до цієї спортивної дисципліни почалося з успіхів 
Адама Малиша в чемпіонаті світу 2000/2001. З’явився навіть термін «малишоманія», а багато людей 
відрощували собі вуса, які характерні спортсмену. Адам Малиш був чотириразовим олімпійським 
чемпіоном і чотириразовим чемпіоном світу, а також одним з найбільш титулованих суперників в 
історії індивідуальних змагань на чемпіонаті світу зі стрибків на лижах з трампліна.
В останні роки польська чоловіча волейбольна команда також мала багато успіхів. Останнім став 
виграний чемпіонат світу з волейболу серед чоловіків 2018 року, який відбувся 9-30 вересня 2018 
року в Італії та Болгарії. Польща захистила титул чемпіона.

Розкажіть своїм друзям про найпопулярніші спортивні дисципліни у вашій країні, і розфарбуйте 
спортсменів на цій сторінці.
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Famous Poles
Frederick Chopin (1810 – 1849)
Frederick Chopin was born on March 1st 1810 in Żelazowa Wola. He is considered to be one of the greatest 
Polish composers. He is knows as the poet of the piano. According to a legend, Chopin was born when his 
father - Nicholas - was playing the violin nearby. He started playing the piano when he was only 6 years 
old  and demonstrated immense talent. Young Frederick started creating his first compositions when he 
was only 7 years old. 
A characteristic feature of Chopin’s music is its deepened expression and inspiration deriving from Polish 
folk music. His music is very emotional and very moody. Chopin also created pieces inspired by political 
events. He used forms such as a ballade, mazurka, polonaise, waltz and nocturne.
He died on October 17th 1849. He was buried in the Pére-Lachaise cemetery in Paris. Following Chopin’s 
last will, his heart was transported to Warsaw where it was put in an urn and embedded into the pillar of 
Holy Cross Church on Krakowskie Przedmieście.
There’s an International Chopin Piano Competition organised in Warsaw every five years. It’s one of the 
oldest and most prestigious musical competitions in the world. Each stage of this competition is based on 
performing musical pieces created by Chopin.
• Żelazowa Wola - the house in which Frederick Chopin was born.
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ИЗВЕСТНЫЕ ПОЛЯКИ
Фридерик Шопен (1810 - 1849)
Фридерик Францишек Шопен, родился 1 марта 1810 года в Желязова-Воля. Он считается одним из 
величайших польских композиторов. Его называют поэтом фортепиано. Согласно легенде, Шопен 
родился в то время, когда его отец, Миколай, играл на скрипке неподалеку. В возрасте 6 лет он играл 
на пианино, раскрывая огромный талант. Фридерик создал первые композиции, когда ему было 7 лет. 
Глубокое экспрессия и вдохновение польской народной музыкой характерно для произведений 
Шопена. Его музыка очень эмоциональна и под настроение. Шопен также создал произведения, 
вдохновленные политическими событиями. Он использовал такие формы, как баллады, мазурки, 
полонезы, вальсы, ноктюрны.
Он умер 17 октября 1849 года. Он был похоронен на кладбище в Пер-Лашезе в Париже. Согласно 
последней воле Шопена, его сердце было доставлено в Варшаву, где помещено в урну в столпе 
костела Св. Креста в Краковских пшедмиецах.
Каждые пять лет проводится конкурс пианистов в Варшаве им. Фридерика Шопена. Это один из 
старейших и престижных музыкальных конкурсов в мире. На всех его этапах исполняются только 
произведения Шопена.
• Желязова-Воля - дом, в котором родился Фридерик Шопен

UKR
ВІДОМІ ПОЛЯКИ
Фридерик Шопен (1810 - 1849)
Фридерик Францишек Шопен, народився 1 березня 1810 в Желязова-Воля. Він вважається одним з 
найвідоміших польських композиторів. Його називають поетом фортепіано. Згідно з легендою, Шопен 
народився в той час, коли його батько, Миколай, грав на скрипці неподалік. У віці 6 років він грав на 
піаніно, розкриваючи величезний талант. Фридерик створив перші композиції, коли йому було 7 років.
Для творів Шопена характерні глибока експресія і натхнення польською народною музикою. Його 
музика дуже емоційна і під настрій. Шопен також створив твори, натхненні політичними подіями. 
Він використовував такі форми, як балади, мазурки, полонези, вальси, ноктюрни.
Він помер 17 жовтня 1849 року. Він був похований на кладовищі в Пер-Лашез у Парижі. Згідно з 
останньою волею Шопена, його серце було перевезено до Варшави, де замуровано в урну в стовпі 
костелу Св. Хреста на Краковському пшедмешче.
Кожні п’ять років проводиться конкурс піаністів у Варшаві ім. Фридерика Шопена. Це один з найстаріших 
і престижних музичних конкурсів в світі. На всіх його етапах виконуються тільки твори Шопена.
• Желязова-Воля - будинок, в якому народився Фридерик Шопен
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Nicolas Copernicus (1473 – 1543) 
He was born in Toruń on February 19th 1473. He was an astronomer, a doctor and a mathematician. He 
also worked as a lawyer and an economist.
He lived in Lidzbark Warmiński for several years, where he developed his first drafts of the model of a 
heliocentric solar system. He also spent many years in Formbork.
The most famous work by Copernicus is “On the Revolutions of the Heavenly Spheres”, which was published 
in 1543. His work revolutionised science. It had been previously believed that it is the Sun that goes around 
the Earth. However, Copernicus proved that it’s the other way around. Nicholas Copernicus died in Formbork 
on May 24th 1543.
„The Sun goes around the Earth” – those scientists were saying over and over, and they had no idea that it 
is the Earth that goes around. Round and round it goes in endless circles around the Sun. It was Copernicus 
who discovered it first and that’s where this short poem comes from: „Stopped the Sun, moved the Earth 
– Polish people gave him up”.
 
Pope John Paul II (1920-2005) 
He was the first pope to ski, climb mountains, go kayaking. He was a Pole - Karol Wojtyła, who for nearly 27 

years was the head of the Catholic Church.
Karol Wojtyła was born on May 18th 1920 in Wadowice (Małopolskie Voivodeship). In 1938 he moved to 
Cracow, where he started studying Polish philology. In 1942 he joined the secret Theological Sanctuary. 
He took holy orders in 1946. 
On October 16th 1978, the conclave chose the 58-year-old Karol Wojtyła - the archbishop and metropolitan 
bishop - to become the new pope. He took on the name of John Paul II. This choice was a surprise for the 
whole world, because a bishop who was not an Italian took over the Holy See for the first time in 455 years. He 
was one of the most influential leaders of the twentieth century. John Paul II died on April 2nd 2005. He was 
blessed in 2011 and became a saint in 2014.
Colour the picture of John Paul II according to the above example.
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Николай Коперник (1473 - 1543)
Он родился в Торуне 19 февраля 1473 года. Он был астрономом, врачом, математиком. Он также 
работал в качестве юриста и экономиста.
В течение нескольких лет он жил в Лидзбарк-Варминьски, где он разработал первые очертания 
своей теории гелиоцентрического строения Солнечной системы. Он много лет провел в Фромборке. 
Самая известная работа Коперника - «О вращении небесных сфер», которая была опубликована 
в 1543 году. Его работа революционизировало науку. Раньше считалось, что Солнце крутится 
вокруг Земли. Однако Коперник доказал обратное. Николай Коперник умер в Фромборке 24 
мая 1543 года.
 «Солнце вращается вокруг Земли», повторяли ученые и никто не знал, что вращается именно Земля. 
Вращается, вращается и бесконечно вращается вокруг Солнца. Первым это открыл Коперник и 
отсюда возникло высказывание: «Остановил Солнце, запустил Землю – выдало его польское племя».
 
Папа Иоанн Павел II (1920-2005)
Он был первым Папой, который катался на лыжах, поднимался в горы и плавал на байдарках. Это 
поляк - Кароль Войтыла, который почти 27 лет был главой Католической церкви.
Кароль Войтыла родился 18 мая 1920 года в Вадовице (Малопольское воеводство). В 1938 году он 
переехал в Краков, где начал изучать полонистику. В 1942 году он присоединился к подпольной  
Духовной семинарии. В 1946 году он был назначен священником.
16 октября 1978 года конклав избрал 58-летнего Кароля Войтылу, архиепископа и митрополита 
Краковского Папой. Он взял имя Иоанн Павел II. Этот выбор был неожиданностью для всего мира, 
потому что впервые в 455 году на Святом Престоле сидел епископ, который не был итальянцем. Он 
был одним из самых влиятельных лидеров XX -го века. Иоанн Павел II умер 2 апреля 2005 года. В 
2011 году он был объявлен благословенным, а в 2014 году - святым. 
Раскрасьте образ Иоанна Павла II по приведенному выше образцу.
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Микола Коперник (1473 - 1543)
Він народився в Торуні 19 лютого 1473 року. Він був астрономом, лікарем, математиком. Він також 
працював в якості юриста і економіста.
Протягом декількох років він жив в Лідзбарк-Вармінську, де він розробив перші обриси своєї теорії 
геліоцентричної будови Сонячної системи. Він багато років провів в Фромборке.
Найвідоміша робота Коперника - «Про обертання небесних сфер», яка була опублікована в 
1543 році. Його робота внесла революцію в науку. Раніше вважалося, що Сонце обертається 
навколо Землі. Однак Коперник довів зворотнє. Микола Коперник помер в Фромборці 24 
травня 1543 року.
хто не знав, що обертається саме Земля. Обертається, обертається і нескінченно обертається 
навколо Сонця. Першим це відкрив Коперник і звідси виник вислів: «Зупинив Сонце, запустилась 
Земля - видало його польське плем’я».
 
Папа Іоанн Павло II (1920-2005)
Він був першим Папою, який катався на лижах, піднімався в гори і плавав на байдарках. Це поляк - 
Кароль Войтила, який майже 27 років був головою Католицької церкви.
Кароль Войтила народився 18 травня 1920 року у Вадовиці (Малопольське воєводство). У 1938 році 
він переїхав до Кракова, де почав вивчати полоністику. У 1942 році він приєднався до підпільної 
духовної семінарії. У 1946 році він був призначений священиком.
16 жовтня 1978 року конклав обрав 58-річного Кароля Войтилу, архієпископа і митрополита 
Краківського Папою. Він взяв ім’я Іоанн Павло II. Цей вибір був несподіванкою для всього світу, 
тому що вперше за 455 років на Святому Престолі опинився єпископ, який не був італійцем. Він був 
одним з найвпливовіших лідерів XX-го століття. Іоанн Павло II помер 2 квітня 2005 року. У 2011 році 
він був оголошений благословенним, а в 2014 році - святим.
Розфарбуйте образ Іоанна Павла II за наведеним вище зразком.
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Jan Brzechwa (1898-1966) 
A Polish poet, the author of many known fairy tales and poetry for children. He was a lawyer by trade. 
His first volume for children  „Tańcowała igła z nitką”, containing poems like „Pomidor”, „Żuraw” or „Na 
straganie” was issued in 1938. He is also the author of „Kaczka Dziwaczka” and books such as „Akademia 
Pana Kleksa” or „Podróże Pana Kleksa”.
Mirosław Hermaszewski (ur. 1941) 
A pilot and an aPageut. The first and the only Pole in history that ever travelled into space.
Find 10 differences between the two pictures.
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Ян Бжехва (1898-1966)  
Польский поэт, автор многих знаменитых сказок и стихов для детей. Он был адвокатом по профессии. 
В 1938 году был опубликован его первый том стихов для детей - «Танцевали игла с ниткой», 
содержащие такие стихи, как «Помидор», «Журав» или «На страгане». Он также является автором 
тома «Качка Дживачка» и таких произведений, как «Академия пана Кляксы „или” Путешествие 
пана Кляксы „.
Мирослав Гермашевский (р.1941)
Авиатор и космонавт. Первый и единственный поляк в истории до настоящего времени, который 
совершил полет в космос.
Найдите 10 различий между двумя рисунками
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Ян Бжехва (1898-1966)
Польський поет, автор багатьох знаменитих казок і віршів для дітей. Він був адвокатом за фахом. 
У 1938 році був опублікований його перший том віршів для дітей - «Танцювали голка з ниткою», що 
містять такі вірші, як «Помідор», «Журав» або «На страгане». Він також є автором томи «Качка-Джівачка» 
і таких творів, як «Академія пана Ляпки” або „Мандри пана Ляпки”.
Мирослав Гермашевський (р.1941)
Авіатор і космонавт. Перший і єдиний поляк в історії до теперішнього часу, який здійснив політ у космос.
Знайдіть 10 відмінностей між двома малюнками

Page 23 / Страница 23 / Сторінка 23

EN
In the table below, circle the names of other famous Poles and match them with the following information.
1. A ski jumper, one of the most famous Polish sportsmen:
2. The author of „Pan Tadeusz” – a national epic that consists of twelve volumes written in verse: 
3. His work „On the Revolutions of the Heavenly Spheres” revolutionised science: 
4. Wladyslaw, the King of Poland, who issued an act to protect the aurochs (the ancestor of some of the 
races of cattle), which was the first act connected with environment protection: 
5. The first historical ruler of Poland and the first ruler of the Piast dynasty:
6. A painter, the creator of historical paintings such as „The Battle of Grunwald”: 
7. Czesław, a poet, writer, translator, literary critic, was awarded the Nobel Prize in Literature (1980):
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Обведите имена других известных поляков в приведенной ниже таблице и сопоставьте их с 
приведенной ниже информацией.
1. Лыжный прыгун, один из самых популярных польских спортсменов:
2. Автор поэмы «Пан Тадеуш» - национальный эпос, состоящий из двенадцати книг, написанных 
стихами:
3. Его работа «О вращении небесных сфер» произвела революцию в науке о:
4. Владислав, король Польши, который издал закон, защищающий тура (быка) (предок некоторых 
пород домашнего скота), и был первым законом в мире, связанным с охраной природы:
5. Исторический первый правитель Полян и первый правитель династии Пястов:
6. Художник, создатель исторических картин, в том числе «Грюнвальдская битва»:
7. Чеслав, поэт, писатель, переводчик, литературный критик, удостоенный литературной Нобелевской 
премии (1980):
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Обведіть імена інших відомих поляків у наведеній нижче таблиці і зіставте їх з наведеною нижче 
інформацією.
1. Стрибун на лижах, один з найпопулярніших польських спортсменів:
2. Автор поеми «Пан Тадеуш» - національний епос, що складається з дванадцяти книг, написаних 
віршами:
3. Його робота «Про обертання небесних сфер» зробила революцію в науці:
4. Владислав, король Польщі, який видав закон, що захищає тура (бика) (предок деяких порід домашньої 
худоби), і був першим законом в світі, пов’язаних з охороною природи:
5. Історичний перший правитель Полян і перший правитель династії П’ястів:
6. Художник, творець історичних картин, в тому числі «Грюнвальдська битва»:
7. Чеслав, поет, письменник, перекладач, літературний критик, відзначений літературної Нобелівської 
премії (1980):
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