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WARSZAWA
• Warszawa to niezaprzeczalnie jedno z 

najpiękniejszych miast w Polsce

• Ma wiele różnych atrakcji, o których opowiem
w kolejnych slajdach

• Jest to stolica naszego kraju , z którą wiążą się
ważne wydażenia historyczne dla naszej
ojczyzny

• Aktualnie to miasto zamieszkuje ok. 1.7 miliona
ludzi



ZAMEK KRÓLEWSKI

• Zamek Królewski w Warszawie pierwotnie był rezydencją książąt
mazowieckich, a następnie siedzibą władz I Rzeczypospolitej: króla oraz
Sejmu.

• To tam uchwalono Konstytucję III Maja i przygotowywano plany ratowania
upadającej Polski.

• Podczas zwiedzania odkryjesz jedne z najpiękniejszych wnętrz XVIII-wiecznych
w całej Europie.



ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE

• Łazienki Królewskie, czyli zespół pałacowo-ogrodowy założony przez
Stanisława Augusta Poniatowskiego.

• .Znajduje się tam Ogród Królewski XVIII w., Ogród Romantyczny XIX w., Ogród
Chiński, Ogród Modernistyczny XX w. oraz 100 000 kwiatów, spacerujące
pawie i wiewiórki.

• Oprócz tego m.in. Pałac na Wyspie, którego wnętrze robi wrażenie, oraz
mnóstwo innych budowli, rzeźb i pawilonów.



PAŁAC KRÓLA JANA III W WILANOWIE

• Pałac w Wilanowie –to barokowy pałac królewski znajdujący się w Warszawie, w 
dzielnicy Wilanów. Został wzniesiony w latach 1681–1696 dla króla Jana III Sobieskiego i Marii
Kazimiery. Skrzydła boczne dobudowano w latach 1723–1729. Jest to siedziba Muzeum
Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

• Pałac wraz z otaczającym parkiem oraz zabudowaniami zachował niezmienioną formę
architektoniczną, walory historyczne i artystyczne. W 1994 wilanowski zespół pałacowy wraz z 
Morysinem został uznany za pomnik histori. Jest on miejscem wydarzeń kulturalnych, 
koncertów i spotkań. Obok pałacu znajduje się piękny ogród.



MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO

• Muzeum Wojska Polskiego powstało w 1920 roku dekretem Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego.

• Obecnie mieści się w nim ponad 250 000 eksponatów prezentowanych na ekspozycji stałej oraz 
wystawach cyklicznych.

• Znajdują się tam różnego rodzaju militaria, broń, sprzęty wojskowe, umundurowanie, ordery, 
oporządzenie jeździeckie, sprzęt łączności, radiostacje, kolekcję min, akcesoria medyczne czy sztandary.

• Ciekawą atrakcją są eksponatu znajdujące się na zewnątrz, czyli śmigłowce, samoloty odrzutowe, 
pojazdy oraz broń pancerna.



MULTIMEDIALNY PARK FONTANN

• Multimedialny Park Fontann działa na warszawskim Podzamczu od 2011 roku.

• To największe tego typu widowisko w naszym kraju. Pokazy przygotowywane 
są za pomocą 367 dysz wodnych, 295 reflektorów LED, z których każdy 
pozwala uzyskać 16 milionów barw, ekranu z rozpylonej wody, który 
wykorzystywany jest do wyświetlania obrazów i animacji.

• Wieczorową porą w pobliżu Starówki, odbywa się ten 30 minutowy pokaz w 
Parku Fontann



KRAKÓW

• Kraków to miasto o tysiącletniej historii, dawna
siedziba królów polskich i dawna stolica kraju, a 
dzisiaj jedna z ważniejszych europejskich
metropolii.

• Krakowskie Stare Miasto jest wyjątkową skarbnicą
dzieł sztuki, pamiątek historycznych i zabytków, 
które reprezentują niemal wszystkie style 
architektoniczne – od średniowiecza po czasy
współczesne.



WZGÓRZE WAWELSKIE
• To wapienne wzgórze wznoszące się nad Wisłą pośrodku Krakowa, 

dawny ośrodek władzy, tej legendarnej (związanej z mitycznym 
założycielem grodu Krakiem i jego potomkami) i historycznej: książęcej, 
biskupiej i królewskiej. Zwiedzanie znajdującego się tu kompleksu 
budowli zamkowych i sakralnych jest obowiązkowym punktem 
programu wycieczek – ale jakiż to przyjemny obowiązek!

• Na Wzgórzu Wawelskim znajduje się również Katedra Wawelska -
miejsce koronacji królów Polski oraz spoczywania ich szczątków. 
Pochowani są w niej królowie od Władysława I Łokietka do Augusta 
II Mocnego oraz członkowie rodzin królewskich.

• Spoczywają w tej katedrze także wielcy wodzowie: m.in. Józef 
Poniatowski, Tadeusz Kościuszko, Józef Piłsudski, Władysław Sikorski 
oraz wieszcze narodu: Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, a także 
krakowscy biskupi począwszy od św. Stanisława, a także prezydent Lech 
Kaczyński z żoną Marią



ZAMEK KRÓLEWSKI NA WAWELU

• Zamek Królewski to zabytek, który jest podstawą zwiedzania Krakowa.

• Zamek Królewski na Wawelu jest renesansową rezydencją królewską, znajdującą się Wzgórzu 
Wawelskim, nieopodal zakola rzeki Wisły.

• Na przestrzeni wieków, zamek był wielokrotnie rozbudowywany i odnawiany. Liczne pożary, grabieże i 
przemarsze obcych wojsk powodowały, że obiekt był wielokrotnie odbudowywany w nowych stylach 
architektonicznych.



KOŚCIÓŁ MARIACKI

• Kolejnym ważnym do zwiedzenia miejscem w Krakowie jest 
Kościół Mariacki, 800-letni kościół o niesamowitym 
ołtarzu,wnętrzu,legędzie oraz kształcie.

• Bryła kościoła, którą możemy podziwiać do dziś, pochodzi z II 
połowy XIV wieku. Przebudowa zaczęła się od bogatego 
kupca Mikołaja Wierzynka, który ufundował okazałe 
prezbiterium. Nieco później dostawiono do niego 
trójnawowy korpus, zamykając go od zachodu

• Zwiedzając go można się cofnąć do XIV w.



SMOCZA JAMA
• Jaskinia, którą według legendy zamieszkiwał 

smok, prowadzi ze wzgórza wawelskiego nad 
Wisłę. Legendarny potwór terroryzował 
okolicznych mieszkańców i wymagał 
składania mu ofiar z bydła, a w innych 
wersjach opowieści – z dziewic.

• Rzeźba przedstawiająca smoka wawelskiego 
znajduje się przy wyjściu z jaskini na 
bulwarach wiślanych. Kilkaset lat temu w 
pieczarze działała słynna karczma, w której –
nie zawsze zważając na przestrogę 
wynikającą z losu potwora – gasili pragnienie 
mieszkańcy Krakowa i liczni podróżni.

• Napewno jest to ciekawe miejsce do 
zwiedzenia.



GÓRY TATRY

• Tatry to najwyższe pasmo górskie w Karpatach.

• Dzielą się one na Tatry Zachodnie, Wysokie.

• Równierz na Bielskie, które w całości leża poza granicami Polski. Najbardziej rozpoznawane 
szczyty Tatr to po stronie polskiej: Rysy, które są najwyższym szczytem polskich gór, Kasprowy Wierch i 
Giewont.

• Występują tam różnorodne krajobrazy takie jak: Morskie oko, szyty górskie,polany.



TORUŃ

• Toruń to miasto o ciekawym położeniu geograficznym. Znajdujące się w województwie kujawsko-
pomorskim, prawobrzeżną częścią leży na Pomorzu, lewobrzeżną natomiast na Kujawach. Jako jedno z 
najstarszych miast polskich, w 1997 roku toruński zespół staromiejski został wpisany na Listę 
Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.

• W Toruniu urodził się równierz Mikołaj Kopernik, wielki astronom, który jest autorem dzieła De 
revolutionibus orbium coelestium (O obrotach sfer niebieskich) czyli heliocentrycznej wizji 
Wszechświata.

• Toruń jest znany dzięki Mikołajowi Kopernikowi oraz z pszepysznych pierników.



JASKINIA RAJ
• Jaskinia „Raj” jest jedną z najbardziej znanych 

atrakcji turystycznych Gór Świętokrzyskich i 
jedną z najpiękniejszych jaskiń krasowych 
naszego kraju.

• Zachwyca bogactwem i różnorodnością 
kalcytowych form naciekowych. Występują 
tutaj skupiska stalaktytów o unikatowym na 
skalę światową zagęszczeniu. Jaskinia uznana 
została za rezerwat przyrody nieożywionej i 
stanowisko archeologiczne.

• Jaskinia Raj jest typową jaskinią krasową 
rozwiniętą w wapieniach. Choć niewielka, 
wyróżnia się wśród polskich jaskiń bogatą i 
dobrze zachowaną szatą naciekową. Należy 
do nielicznych w kraju jaskiń oświetlonych 
elektrycznie (oświetlenie światłowodowe) i 
udostępnionych do zwiedzania pod opieką 
przewodnika.



KOPALNIA SOLI ,,WIELICZKA''

• Kopalnia Soli „Wieliczka” to jeden z najcenniejszych zabytków kultury materialnej i duchowej na 
ziemiach polskich, rocznie odwiedzany przez ponad milion turystów z całego świata.

• To także zabytek klasy światowej, wpisany jako jeden z pierwszych dwunastu obiektów na 
Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO.

• Kopalnia Soli „Wieliczka” dzisiaj to zarówno wielowiekowa tradycja jak i nowoczesność, kilkusetletnia 
historia i podziemne miasto z rozbudowaną infrastrukturą.



JASNA GÓRA

• Położone na wzgórzu Jasna Góra sanktuarium wraz 
z klasztorem zakonu paulinów w Częstochowie to jedno z 
ważniejszych miejsc kultu maryjnego oraz najważniejsze 
centrum pielgrzymkowe katolików w Polsce ze znajdującym 
się obrazem Matki Bożej Częstochowskiej, który uważany jest 
za cudowny oraz zbiorem wielu innych dzieł sztuki, 
najczęściej sakralnej, stanowiących w większości 
dary wotywne wiernych. 16 września 1994 obiekt uznany 
został za pomnik historii.



ZAMEK KRZYŻACKI W MALBORKU

• Zamek w Malborku ma bardzo długą i bogatą historię, jest też największą średniowieczną twierdzą 
Europy.

• Zamek stanowi obiekt rezydencyjno-obronny i reprezentuje styl gotycki. Według szacunków budynek w 
obecnej formie składa się z kilkunastu tysięcy milionów cegieł, a dawniej, w swojej pierwotnej formie 
mogło ich być 30–50 milionów.

• Uznanie UNESCO wzbudziło, także monumentalne zamczysko wybudowane przez Krzyżaków czyli Zamek 
krzyżacki w Malborku, który został wpisany na listę UNESCO w 1997 roku.

• Jest to największy z zachowanych w Europie średniowiecznych zamków!



DZIĘKUJĘ ZA 
UWAGĘ!
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