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The Republic of Poland – a country located in Central Europe,  

between the Baltic Sea in the north and the arcs of mountains –  

the Sudetes and the Carpathians in the south. In the west of the  

country, the border is on the rivers: Odra and Nysa Luzycka.  

The administrative area of Poland is 312,679 square kilometres 

which makes that our country the 69th place in the world and 9th in 

the UE when it comes to the size. Poland is inhabited by almost 

38,5 million citizens, which means that Poland is at 36th place in the 

world and at 6th in the UE when it comes to the population. 

Poland and its neighbours (fot.1.) 

https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/Poland
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/and
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/its
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/neighbours
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The capital city of Poland is 
Warsaw. There are located 
such executive as: 

the parliament of Poland,  
the official seat of the Presi-
dent and The Chancellery of 
the Prime Minister of Poland 
and also institutions such as 
National Theatre, the biggest 
sports multiarena all over the 
country and the best universi-
ty called the University of 
Warsaw. 

Not only does the city attract 

investors and students, but 

also the tourists. 

Views of Warsaw (fot.2.) 

The mermaid of Warsaw is 

one of the symbols  

of Warsaw (fot.3.) 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Presidents_of_Poland
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Presidents_of_Poland
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The coat of arms of Poland is a white, 

crowned eagle with a golden beak and talons, 

on the red background. 

The colours of Polish flag  

consist of red and white as 

they reflect the coat of 

arms. The white colour 

symbolises the purity  

whereas red is the colour of 

blood and means the coura-

ge. 

The national anthem is "Mazurek Dąbrowskiego", also known by its 

lyrics, "Poland Is Not Yet Lost". It is the patriotic song written in 

1797 during the formation of Polish Legions in Italy. The song has 

been the anthem since 1927. 

Ceremonial raising of the flag of Poland   

(fot.4.)  

https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/Ceremonial
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/raising
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/of
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/the
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/flag
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/of
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/Poland
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/4.
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/)
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The highest summit of Poland is Rysy- 2499 meters above sea level (fot.5.) 

The longest river in Poland - Wisła- 1047 km (fot.6) 
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Silesian Voivodeship- it is the 

highest-level of administrative  

subdivision of Poland, located in 

the south part of Poland. The area 

is inhabited by 4,57 mln people. 

The capital of this voivodeship is 

Katowice. The voivodeship is  

divided into 17 counties including 

Lubliniec County with Town of  

Lubliniec. 

Voivodeship's location (fot.7.) 

Spodek - multiarena in Katowice (fot.8.) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Administrative_subdivision
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Jasna Góra so-called „spiritual capital of 

Poland” - one of the most essential  

places of worship of Saint Mary and one 

of the most important spots for  

pilgrim's journey. 

Location of Czestochowa 

(fot.9.) 

Jasna Góra - „spiritual capital of Poland” (fot.10.) 
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The miraculous painting  

of Saint Mary 

(fot.11.) 

The tower of sanctuary  

in the area of Jasna Góra 

(fot.12.) 
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Lubliniec is a town in north-west 

part of Silesian voivodeship, located at 

the Lublinica River, surrounded by  

extensive woods. Our town has  

a lucrative location in terms of its  

traffic connections with the most  

important urban centres of Poland. 

Lubliniec 

Establishment 

date 

1272 

Mayor Edward  

Maniura 

Area 89,36 km²  

Population 24518  

people 

Zip-code 42-700 

Lubliniec's location (fot.13.) 

Lubliniec's mascot called Lubiś
(fot.14) 
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Saint Anna's Church is a very historical shrine (fot.15.) 

The palace complex of Lubliniec (fot.16.) 
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The Main Market Square (fot.17.) 

The Little Market Square (fot.18.) 
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The Auschwitz-Birkenau concentration camp became the 
world's symbol of horror, terror, genocide – all these words come 
down to the Holocaust or the Shoah. In the area of previously loca-
ted barracks the Nazis established concentration camp in 1940. 
People such as Jews, Poles, Roma people and Czechoslovaks from  
countries under occupation were caught and moved to the camp  
to forced labour. 
 
At the end of 1941 there was opened the second main part of the 
camp called Birkeanu. It was the place where the main aim was 
extermination. Within 3 years, since 1942 to 1945 there were killed 
about 1,2 million people. Prisoners who stayed alive were forced to 
slave labour for the Germans. The most part of the camp exists un-
til now and tou-
rists can see  
remains such as  
the distinctive 
main gate, the 
railroad siding, 
wooden and 
brick barracks 
and ruins of gas 
chambers . 
 
 
The whole camp   
complex has  
been a UNESCO 
World Heritage 
Site since 1979. 

The main gate of the Auschwitz camp  

with the characteristic sentence „Arbeit macht frei"- 

„Work makes free" (fot.19.) 

https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/The
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/main
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/gate
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/of
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/the
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/Auschwitz
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/camp
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/with
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/the
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/characteristic
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/sentence
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/quot;Arbeit
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/macht
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/frei%22
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/quot;Work
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/makes
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/free%22
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/)
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Auschwitz camp buildings (fot.20,21)  
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Auschwitz camp building (fot.22.) 

Railroad siding in Birkenau (fot.23.) 
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Barracks in Birkenau (fot.24.) 

Barrack's interior in Birkenau (fot.25.) 
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Cracow is located in   

southern Poland at  

the Wisła River and it is 

the second city in terms 

of population in Poland 

and it used to be its  

capital until XVI century. 

Cracow's location (fot.26.) 

Cracow 

Establishment 

date- 

before IX  

century 

Mayor Jacek  

Majchrowski 

Area 326,85km²  

Population 767348 people 

Zip-code 30-001 up to 

 31-999 
The arms of Cracow (fot.27.) 
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Zygmun't Bell (fot.29.) 

Cracow is full of stunning  

architectural monuments.  

Without a doubt the most di-

stinctive is Wawel Castle 

which its history that goes 

back into XI century. There 

are situated the armoury, the 

vault and royal catacombs 

where Polish kings and hono-

ured people are buried and 

their burial sites can be  

visited by tourists. Moreover 

tourist can see Zygmunt's  

Tower which looks over the 

stunning view of Cracow. The 

big Zygmunt, which was cre-

ated in 1520, rings at all  

important events. 

Wawel Cathedral (fot.28.) 



19 

 

The main square of the Old 

Town of Cracow . The history of 

the square goes back to XIII centu-

ry. It is the biggest square in Cra-

cow and one of the biggest in Euro-

pe. On the main square and in the 

neighbourhood there are important 

monuments such as St. Mary's Basi-

lica, the Cracow Cloth Hall and the 

city hall tower. 

St. Mary's Basilica - was founded 

in 1222 by Cracovian residents. 

The church is known for being one 

of the most famous gothic shrines 

in Poland. Inside the basilica there 

is the impressive altar called the  

Altarpiece by Veit Stoss. St. Mary's Basilica (fot.30.) 

Altarpiece by 

Veit Stoss

(fot.31.) 
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The Cracow Cloth Hall 

- dates back to XVI  

century and the trading 

function of the Cloth Hall 

remains the same until 

nowadays. However, on 

the first floor  there is 

the Art Gallery where  

visitors can admire  

paintings and sculptures 

by Polish artists of XIX 

century. The facade of 

the building is decorated 

by renaissance gargoyles 

and original attics. 

The Cracow Cloth Hall (fot.32.) 

The Town Hall Tower— 

the massive Gothic tower built 

of stone and brick and it is  

what remained of the  town hall 

which was destroyed in 1820. 

The characteristic elements are: 

the couple of lions standing at 

the entrance and the Gothic ga-

te with the coat of arms of Po-

land and Cracow. 

Town Hall Tower by night (fot.33.) 
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Each year about 1 million of touri-

sts from all over the world visit the 

Wieliczka Salt Mine which is 

known for its salt-crystal cham-

bers, corridors, sculptures and old-

time mining plant and underground 

St. Kinga's Wayside Shrine. 

 

First tourists such as Mikołaj Ko-

pernik, Fryderyk Chopin, Johann 

Wolfgang von Goethe visited this 

place many years ago. Currently 

there is available an underground 

route in length of 2 to 6 kilometres 

and it is located from 64 to 135m  

below the sea level. 
Entrance to the mine (fot.34.) 

Mine shaft  

reinforcement  

in the mine 

(fot.35.) 

https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/Entrance
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/to
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/the
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/mine
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/Mine
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/shaft
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/reinforcement
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/in
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/the
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/mine
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The salt mine has appeared in 

the UNESCO list of World  

Heritage Sites as the 

"Wieliczka Royal Salt Mine"  

since 1978. 

A sculpture of the pope  

St. John Paul II (fot.36.) 

The wayside shrine of Saint Kinga (fot.37.) 
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A bust of Kazimierz Wielki – one of the kings of Poland (fot.38.) 

A figure of Saint Kinga (fot.39.) 
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The altar in the chapel of 

Saint Cross (fot.40) 

A sculpture of the Holy Mother 

(fot.41.) 
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Epiphany is thought 

to be the day when 

the Wise Men from 

the East arrived at 

the cradle of the holy 

infant Jesus in  

Bethlehem. Thus, it is 

sometimes called 

„Three Kings’ Day” in 

Poland and in other 

countries. There are 

many Epiphany pro-

cessions throughout 

Poland on this day, 

where people dress up as the Three Kings or in other biblical co-

stumes.  

Celebrations of the Epiphany in Lubliniec

(fot.42. ) 

Easter in Poland is 

celebrated according 

to the Western Roman  

Catholic calendar.  

Rites and practices 

are therefore marked 

by Christianity, but 

still remain strongly  

influenced by pagan 

traditions. It is usual 

for both modern and 

conservative families to 

partake in the celebrations, regardless of what their religious 

beliefs may be. On Saturday before Easter Sunday Christians go 

to  church to bless the dishes (eggs, meats, salt) and they  cele-

brate the Easter Sunday breakfast. 

Traditional Polish Easter basket (zdj.43.) 

https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/Traditional
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/Polish
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/Easter
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/asket
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Constitution Day is 

celebrated on May 3 to 

honour the Constitu-

tion of the Polish-

Lithuanian Common-

wealth that was  pas-

sed in 1791. It was 

Europe's first codified 

modern national con-

stitution and the se-

cond in the world, 

following the Ameri-

can one. The day is 

celebrated with mili-

tary parades, spring concerts and family picnics. 

All Saints' Day - it is  

a Christian festival celebrated 

on 1 November. Families  

visit their loved ones' graves, 

they take part in church  

service to commemorate  

decedents. There is a tradi-

tion to light candles and  

decorate graves with chry-

santhemums flowers. 

Ceremonial celebration of  Constitution Day in  

Lubliniec (fot.44.) 

Polish graveyard during All Saints Day 

(fot.45.) 

https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/Ceremonial
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/celebration
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/of
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National Independence 

Day is a national holiday 

in Poland celebrated  

on 11 November to  

commemorate the an-

niversary of the restora-

tion of Poland's sovereign-

ty as the Second Polish 

Republic in 1918 from the 

German, Austrian and 

Russian  Empires.  

Independence Day celebrations  

in Warsaw (fot.46.) 

Christmas in Polish tradition 

is   the most familiar festival. 

Often whole families gather 

from all over the word to spend 

this unique time with their fa-

mily  and relatives. Christmas 

Eve (December 24) is already  

considered  to be the beginning 

of the feast. Families gather  

together at the Christmas Eve 

table and they eat Christmas 

dishes and sing Christmas ca-

rols. 

Christmas tree on the Main  

Market Square in Cracow (fot.47.) 

https://en.wikipedia.org/wiki/National_day
https://en.wikipedia.org/wiki/Poland
https://en.wikipedia.org/wiki/Second_Polish_Republic
https://en.wikipedia.org/wiki/German_Empire
https://en.wikipedia.org/wiki/Austria-Hungary
https://en.wikipedia.org/wiki/Russian_Empire
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/Independence
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/Day
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/celebrations
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/in
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/Warsaw
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 Lubliniec is such a vivid place 

whose residents are amiable 

and hospitable. 

 

   Felix, Niemcy   

Trip to Cracow was one of the most  

remarkable and exciting experiences.  

I got to know a lot about history and  

customs of Poland. 

  Berfin, Germany  
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Polish Ministry of Education established by King Stanisław 

August Poniatowski in 1773 was the first ministry of education in 

the . Till today it supervises the system of education in Poland.  

The education system consists of subsequent stages, they are: 

Nursery school/ preschool 

Compulsory education in Poland starts at the age of six from the 

mandatory "0" reception class (Polish zerówka). At the age of 

seven kids start the 1st grade of primary school. 

Primary school 

Primary school starts at seven. Following changes introduced by 

2016 act, primary school has been extended to 8 years  

(age 7-15). The first three-year cycle is "integrated", with one 

teacher handling alone all or most of the subjects. The following 

five years offer a subject-based teaching. At the end of primary 

school, pupils write a compulsory national competence test.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_August_Poniatowski
https://en.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_August_Poniatowski
https://en.wikipedia.org/wiki/Education
https://en.wikipedia.org/wiki/Poland
https://en.wikipedia.org/wiki/Polish_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Primary_school
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Secondary education 

At this level, students have the right to choose the direction  

of education. They can choose one of three types of schools: 

General education can be carried out in general secondary 

schools (liceum): after four years, students can pass the Matura 

exam, which allows access to higher education according to the 

achieved results. 

 

Vocational and technical education is mainly provided by  

technical schools (technikum). Technical schools last five years 

and lead to professional exams and the Matura. Their primary 

goal is to teach occupations and trades, the most popular are: 

accountant, mechanic, IT specialist, and salesperson. After gra-

duating from the technical college, students can either go to 

university or take up a job in the profession they have learned. 

 

Basic vocational schools provide a vocational education lasting 

three years and grant a certificate of competence in various 

professions, the most popular are: shop-assistant, cook,  

gardener, automobile mechanic, hairdresser and baker.  

Students learn on some of the days a week at school and the 

rest of the week they spend in factories as internship. After  

graduating from vocational school students can  studying for 

two more years  order to pass the Matura exam. 
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Higher education 

After passing the Matura exam, students may take up studies at 

universities. Polish universities follow the Bologna scheme and 

most of its study programmes consist of two cycles: a three-year 

bachelor's degree followed by a two-year master's degree. Some 

master's degrees are however granted after a unique long-cycle 

programme, lasting between five and six years (e.g. five years 

for pharmacy, six years for medicine). Doctoral programmes are 

achieved in about three years that follow the master studies. 
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Prerogative Age 

The age when you have the 
possiblity to run for  

the President's office. 

35 years  

The age when you are  
an adult according to the law 

18 years  

The age when you are able  
to buy such things as  
alcohols, cigarettes. 

18 years  

The age when you are able  
to vote 

18 years  

The age when you are  
responsible for your actions 

and treated as an adult  

(serious crimes) 

17 years  

The age of consent  
 to have sexual relations 

(you are being classified as  
a person who is able to have 

sexual relations) 

15 years  

The age when you are  
allowed to  married and  

have wife/husband. 

18 years  

(women 16 years of age in 
specific cases) 

The age when you can work 
in Poland. 

18 years  

(seasonal job from 16, pa-
rents’ permission needed) 

https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/years
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/years
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/years
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/years
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/years
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/years
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/years
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/women
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/years
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/of
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/age
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/in
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/specific
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/cases
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/years
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Photos: 

 Szpilki Na Mapie https://www.youtube.com/watch?v=muIofzuBcGg&t=135s  

 https://pixabay.com/pl/ 

 https://www.menopauza.pl/wakacje-nad-polskim-morzem-czy-warto-tam-

jechac/ 

 https://pl.dreamstime.com/polska-kontur-mapa-image109200731 

 https://www.sklepdlakibica.com/home/1316-magnes-na-samochod-flaga-

polska.html 

 

 

Fot.1. http://epodreczniki.pl/a/D1702Fp8P 

Fot.2. https://pl.wikipedia.org/wiki/Warszawa#/media/File:Warsaw_montage.JPG 

Fot.3. https://polskazachwyca.pl/ciekawostki/warszawska-syrenka-symbol-polskiej-

stolicy/ 

Fot.4. http://elblag24.pl/uroczyste-podniesieni-flagi-w-obecnosci-prezydenta-rp/ 

Fot.5.  https://pl.wikipedia.org/wiki/Rysy 

Fot.7. https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_%C5%9Bl%C4%85skie 

Fot.8. https://pl.wikipedia.org/wiki/Spodek_(hala_widowiskowa)#/media/

File:Katowice_Spodek-_nowa_iluminacja.jpg  

Fot.9. https://pl.wikipedia.org/wiki/Cz%C4%99stochowa  

Fot.13. https://pl.wikipedia.org/wiki/Lubliniec  

Fot.14. http://lubliniec.eu/index.php/herb-i-flaga.html 

Fot.26. https://pl.wikipedia.org/wiki/Krak%C3%B3w 

Fot.27. https://pl.wikipedia.org/wiki/Krak%C3%B3w  

Fot.29. https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzwon_Zygmunt#/media/File:DzwonZygmunt-

2Listopada2012-POL,_Krak%C3%B3w.jpg 

Fot.31. fot. Panthermedia  https://agencja-fotograficzna.panthermedia.net/ 

Fot.37.https://pl.aleteia.org/2017/07/08/kaplica-sw-kingi-w-wieliczce-najwieksza-

podziemna-swiatynia-na-swiecie/ 

Fot.42. fot.  Czesława Włuka 

Fot.45. https://pl.wikipedia.org/wiki/Uroczysto%C5%9B%C4%87_Wszystkich_%

C5%9Awi%C4%99tych 

 

Fot. 10. 11. 12. 33. 44. 47.fot. Mateusz Urbańczyk 

Fot.15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 28. 30. 32. 34. 35. 36. 38. 39. 40. 

41.fot. Maja  Wolik 

https://www.youtube.com/channel/UC1rH23zhaeMlpsVn-tU7b8g
https://www.youtube.com/watch?v=muIofzuBcGg&t=135s
https://www.sklepdlakibica.com/home/1316-magnes-na-samochod-flaga-polska.html
https://www.sklepdlakibica.com/home/1316-magnes-na-samochod-flaga-polska.html
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Rzeczpospolita Polska - kraj w centralnej części Europy,  

pomiędzy Morzem Bałtyckim na północy oraz Karpatami i Sudetami 

na południu. Na zachodzie Polska granica opiera się na linii rzek: 

Odry i Nysy Łużyckiej.  

Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679km², co daje jej 

69. miejsce na świecie i 9. w Europie. Zamieszkana przez prawie 

38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 36.  

miejsce na świecie a 6. w Unii Europejskiej. 

Polska i jej sąsiedzi (zdj.1.) 
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Stolicą Polski jest Warsza-

wa. Mieści się tu m.in. Siedzi-

ba polskiego parlamen-

tu, Prezydenta Rzeczpospolitej 

Polskiej oraz Kancelaria Preze-

sa Rady Ministrów,  a także 

instytucje takie jak Teatr Na-

rodowy, największa arena 

sportowa w kraju – PGE Naro-

dowy oraz najlepsza uczelnia 

wyższa w kraju – Uniwersytet  

Warszawski.  

Miasto przyciąga swoją  

atrakcyjnością nie tylko  

inwestorów i studentów, ale 

również  licznych turystów.  

Warszawa współcześnie (zdj.2.) 

Syrenka – symbol Warszawy

(zdj.3.) 
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Godłem Rzeczpospolitej Polskiej jest w i-

zerunek orła białego ze złotą koroną na głowie  

umieszczony w czerwonym polu tarczy 

 

Barwami Polski są kolory: 

biały i czerwony jako odwzoro-

wanie godła państwowego. Ko-

lor biały symbolizuje czystość  

duchową, natomiast kolor  czer-

wony jest symbolem krwi 

i oznacza odwagę i waleczność. 

Uroczyste podniesienie flagi podczas uro-

czystości państwowej  (zdj.4.) 

Hymnem narodowym Polski jest Mazurek Dąbrowskiego.  

Jest to pieśń patriotyczna napisana w 1797  roku  podczas formo-

wania się Legionów Polskich we Włoszech. Rolę hymnu państwowe-

go pełni od roku 1927. 
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Najwyższy polski szczyt górski – Rysy 2499 m npm. (zdj.5.) 

Najdłuższa polska rzeka– Wisła 1047 km. (zdj.6.) 
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Województwo śląskie, jako  

jednostka samorządu terytorialnego 

Polski, znajduje się w południowej 

części kraju. Region zamieszkuje 

4,57 miliona osób, a stolicą  

województwa są Katowice. 

W skład województwa śląskiego 

wchodzi 17 powiatów, w tym  

powiat lubliniecki w raz z mia-

stem Lubliniec. 

Położenie województwa na mapie 

 Polski (zdj.7.) 

Spodek – hala widowiskowo-sportowa w Katowicach (zdj.8.) 
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Miasto znajduje się w północnej części 

województwa nad rzeką Wartą.  

W Częstochowie znajduje się bazylika 

jasnogórska oraz klasztor na Jasnej 

Górze, z cudownym obrazem Matki  

Boskiej Częstochowskiej. Jasna Góra 

jest najważniejszym miejscem kultu  

oraz najważniejszym centrum  

pielgrzymkowym katolików w Polsce. 

Położenie miasta na mapie 

województwa (zdj.9.) 

Jasna Góra – „duchowa stolica Polski” (zdj.10.) 
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Obraz Matki Boskiej  

Częstochowskiej  

(zdj.11.) 

Wieża sanktuarium  

na Jasnej Górze 

(zdj.12.) 
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Lubliniec   położony jest w  północ-

no– zachodniej części województwa  

śląskiego, nad rzeką Lublinicą,  

otoczony rozległymi lasami. Lubliniec 

ma korzystną lokalizację pod  

względem powiązań komunikacyjnych 

z najważniejszymi ośrodkami miejskim 

w kraju.  

 

Położenie miasta na mapie 

województwa (zdj.13.) 

Maskotka miasta Lubiś (zdj.14.) 

Lubliniec 

Data założenia 1272 

Burmistrz Edward  

Maniura 

Powierzchnia 89,36 km²  

Populacja 24518 osób 

Kod pocztowy 42-700 
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Zabytkowy kościółek  pw. św. Anny w Lublińcu (zdj.15.) 

Zamek lubliniecki - zabytkowy zespół pałacowy (zdj.16.) 
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Lubliniecki Rynek Główny (zdj.17.) 

Lubliniecki Mały Rynek (zdj.18.) 
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Obóz Auschwitz-Birkenau stał się dla św iata symbolem     

terroru, ludobójstwa, a przede wszystkim holocaustu.  

Na terenie dawnych koszar w 1940 r. hitlerowcy założyli obóz 

koncentracyjny. Do Auschwitz, funkcjonującego jako obóz pracy 

przymusowej, trafiali więźniowie z okupowanych krajów, przede 

wszystkim Żydzi, Polacy, Cyganie i Czechosłowacy. Pod koniec 

1941 uruchomiono drugą główną część obozu zwaną Birkenau.  

Pełnił on rolę obozu śmierci. W ciągu trzech lat, od 1942  

do 1945 r. w obozie zginęło około 1,2 mln ludzi. Pozostawieni 

przy życiu więźniowie byli zmuszani do niewolniczej pracy  

w niemieckich koncernach. Do naszych czasów zachowała się 

znaczna część zabudowań i obiektów obozowych: charaktery-

styczna brama, 

bocznica kole-

jowa, więk-

szość baraków  

i ruiny krema-

torium.  

W 1979r. cały 

kompleks wpi-

sano na Listę 

Światowego 

Dziedzictwa 

Kulturalnego i 

Przyrodniczego 

UNESCO. 
Główna brama obozu Auschwitz z charakterystycznym  

napisem „Arbeit macht frei” -  „Praca czyni wolnym” 

 (zdj.19.) 
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Zabudowania obozu Auschwitz (zdj.20. i zdj.21.) 
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Zabudowania obozu Auschwitz (zdj.22.) 

Bocznica kolejowa w obozie Birkenau (zdj.23.) 



48 

 

Baraki w obozie Birkenau (zdj.24.) 

Wnętrze baraku w obozie Birkenau (zdj.25.) 
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Kraków znajduje się 

na południu Polski. Jest 

drugim co do liczby 

mieszkańców miastem 

kraju. Do XVI w. był  

stolicą państwa. 

Położenie Krakowa na mapie  

Polski (zdj.26.) 

Herb Krakowa (zdj.27.) 

Kraków 

Data założenia Przed IX w. 

Burmistrz Jacek  

Majchrowski 

Powierzchnia 326,85km²  

Populacja 767348 osób 

Kod pocztowy 30-001 do 

 31-999 
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Kraków pełen jest pięknych  

zabytków architektonicznych. 

Najbardziej charakterystycznym 

jest niewątpliwie Zamek  

Królewski na Wawelu, które-

go dzieje sięgają XI wieku.  Dla 

zwiedzających udostępnione są 

zbrojownia i skarbiec oraz groby 

królewskie na Wawelu, w których 

pochowani są polscy władcy oraz 

osoby zasłużone dla Państwa  

Polskiego, zwiedzający mogą 

również odwiedzić  wieżę  

Zygmuntowską, gdzie znajduje 

się punkt widokowy oraz wisi 

dzwon Zygmunta odlany w 1520 

roku. 

Dzwon Zygmunta (zdj.29) 

Katedra Wawelska (zdj.28) 
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Kościół Mariacki został  

ufundowany w 1222 r. przez  

krakowskich mieszczan. Należy 

do najbardziej znanych gotyckich 

świątyń w naszym kraju. We-

wnątrz znajduje się imponujący 

ołtarz Wita Stwosza. 

Rynek Główny w Krakowie -

historia Rynku sięga XIII wieku, 

jest największym placem  

Krakowa, a także jednym  

z największych położonych 

w Europie. Na Rynku Głównym  

i w jego sąsiedztwie znajdują się 

ważne zabytki: Kościół Mariacki,  

Sukiennice czy wieża ratuszowa. 

Kościół Mariacki (zdj.30.) 

Ołtarz Wita 

Stwosza

(zdj.31.) 
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Wieża ratuszowa to   

gotycka budowla murowana  

z kamienia i cegły będąca po-

zostałością zburzonego 

w 1820 roku ratusza. Charak-

terystycznymi elementami są 

para lwów strzegąca wejścia 

oraz gotycki portal  z godłem 

Polski i herbem Krakowa. 

Sukiennice to 

gmach z XVI wieku, 

który do dziś pełni 

funkcje handlowe. Na 

piętrze znajduje się 

Galeria Polskiego  

Malarstwa i Rzeźby 

XIX w. Budynek  

zdobią renesansowe 

maszkarony i orygi-

nalna attyka. 

Sukiennice (zdj.32.) 

Wieża ratuszowa nocą (zdj.33.) 
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Co roku około miliona turystów  

z całego świata odwiedza słynną 

Kopalnię Soli „Wieliczka”, by po-

dziwiać wydrążone w soli zabytko-

we komory, solne rzeźby, jeziorka, 

dawne urządzenia górnicze  

i podziemne kaplice w tym naj-

wspanialszą pw. Św. Kingi. 

Pierwsi turyści pojawili  się już  

w średniowieczu. Wieliczkę zwie-

dzali m.in.  Mikołaj Kopernik,  

Fryderyk Chopin czy Johann  

Wolfgang von Goethe. 

Obecnie dla zwiedzających udo-

stępniona jest trasa o długości od 2 

do 6 kilometrów znajdująca się na  

głębokości od 64 do 135 metrów. 

Wejście do Szybu Daniłowicza 

(zdj.34.) 

Wzmocnienia 

szybu górniczego 

w kopalni

(zdj.35.) 
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W 1978 roku wielicką kopalnię 

soli umieszczono na liście  

światowego dziedzictwa UNESCO.  

Rzeźba przedstawiająca papieża 

św. Jana Pawła II 

(zdj.36.) 

Kaplica św. Kingi (zdj.37.) 
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Popiersie Kazimierza Wielkiego — króla Polski (zdj.38.) 

Figura św. Kingi (zdj.39.) 
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Ołtarz w kaplicy Św. Krzyża

(zdj.40.) 

Rzeźba Matki Boskiej 

(zdj.41.) 
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Wielkanoc w  Polsce 

jest obchodzona zgod-

nie z kalendarzem  

kościoła rzymskokato-

lickiego. Obrzędy  

i praktyki są więc  

naznaczone chrześci-

jaństwem, ale wciąż po-

zostają pod silnym 

wpływem pogańskich 

tradycji. Zwykle zarówno 

współczesne, jak i kon-

serwatywne rodziny uczestniczą w obchodach, niezależnie od 

tego, jaki jest ich stosunek do religii. W dzień przed Zmar-

twychwstaniem rodziny  w święcą potrawy (min. jaja, wędliny, 

sól), a w niedzielę  wielkanocną celebrują wspólne śniadanie. 

Objawienie Pańskie  

jest dniem, w którym 

Mędrcy ze Wschodu 

przybyli do  Dzieciątka 

Jezus w Betlejem. 

Czasami w Polsce  

i innych krajach nazy-

wany jest Dniem 

Trzech Króli.  Tego 

dnia w całej Polsce uli-

cami miast przechodzi 

wiele procesji, w 

których ludzie idą 

przebrani za trzech 

królów lub inne postacie biblijne. 

Obchody święta Trzech Króli w Lublińcu

(zdj.42. ) 

Tradycyjny polski koszyczek wielkanocny 

(zdj.43) 
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Dzień Wszystkich Świę-

tych — święto kościelne  

obchodzone w dniu 1 listo-

pada. Rodziny odwiedzają 

groby najbliższych, uczest-

niczą w nabożeństwach w 

intencji zmarłych. Tradycją 

stało się zapalanie zniczy 

na grobach zmarłych oraz 

przystrajanie grobów    

kwiatami chryzantem. 

Święto Konsty-

tucji 3go maja  

obchodzone jest 

z okazji uchwale-

nia w 1791 r. 

przez sejm  

Rzeczypospolitej 

Obojga Narodów  

ustawy zasadni-

czej– pierwszej  

konstytucji w Eu-

ropie, a drugiej 

na świecie (po 

amerykańskiej). W tym dniu organizowane są parady wojskowe, 

wiosenne koncerty i pikniki rodzinne. 

Uroczyste obchody Święta Konstytucji 3go maja  

w Lublińcu (zdj.44.) 

Polski cmentarz wieczorem w święto 

Wszystkich Świętych (zdj.45.) 
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Święta Bożego Narodzenia— 

w polskiej tradycji  są świętami  

rodzinnymi. Członkowie rodzin  

zjeżdżają się niejednokrotnie  

z całego świata, aby ten wyjąt-

kowy czas Narodzenia Pańskie-

go spędzić  bliskimi. W  polskiej 

tradycji dniem świąt jest już  

Wigilia Bożego Narodzenia  

(24 grudnia), kiedy rodziny  

spotykają się przy wspólnym 

stole wigilijnym, spożywają 

świąteczne potrawy oraz śpie-

wają kolędy. 

Dzień Niepodległości 

to święto narodowe  

w Polsce obchodzone 

11 listopada z okazji 

rocznicy przywrócenia 

suwerenności Polski  

w 1918 r. Polska  

odzyskała niepodle-

głość po 123 latach za-

borów (niemieckiego, 

austriackiego i rosyj-

skiego) 
Państwowe obchody Święta Niepodległości  

w Warszawie (zdj.46.) 

Drzewko świąteczne na Rynku 

Głównym w Krakowie  (zdj.47.) 
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Lubliniec jest pięknym mia-

stem, którego mieszkańcy są 

bardzo mili i gościnni 

   Felix, Niemcy   

Wycieczka do Krakowa była bardzo 

ekscytująca i ciekawa. Dowiedziałam 

się dużo o historii i tradycjach  Polski 

 Berfin, Germany  
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Polskie Ministerstwo Edukacji założone przez króla Stani-

sława Augusta Poniatowskiego w 1773 r. było pierwszym mini-

sterstwem edukacji na świecie. Do chwili obecnej sprawuje nad-

zór nad systemem edukacyjnym.  

System edukacji składa się z kolejnych etapów, są to: 

Przedszkole: 

Obowiązkowa edukacja w Polsce rozpoczyna się w wieku sześciu 

lat od obowiązkowej klasy „0” (tak zwana zerówka). W wieku 

siedmiu lat dzieci rozpoczynają pierwszą klasę szkoły podstawo-

wej. 

Szkoła podstawowa: 

Dzieci rozpoczynają naukę w szkole podstawowej w wieku  

siedmiu lat. Po zmianach wprowadzonych do ustawy z 2016 r. 

szkoła podstawowa została przedłużona do 8 lat (7-15 lat). 

Pierwszy trzyletni cykl jest „zintegrowany” - jeden nauczyciel 

prowadzi sam wszystkie lub większość przedmiotów. Pięć  

kolejnych lat to nauczanie przedmiotowe. Pod koniec szkoły  

podstawowej uczniowie piszą obowiązkowy krajowych test  

kompetencji. 
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Szkoła średnia: 

Na tym poziomie uczniowie mają prawo wyboru kierunku kształ-

cenia. Mogą wybrać jeden z trzech typów szkół: 

Kształcenie ogólne można realizować w liceach ogólnokształ-

cących. Po czterech latach uczniowie mogą zdawać  maturę, 

która umożliwia dostęp do szkolnictwa wyższego zgodnie z 

osiągniętymi wynikami. 

Edukacja zawodowa i techniczna jest głównie zapewniana 

przez szkoły techniczne. Nauka w szkołach technicznych trwa 

pięć lat i prowadzi do egzaminów zawodowych oraz matury. 

Ich głównym celem jest nauczanie zawodów, z których naj-

bardziej popularne to: księgowy, mechanik, specjalista ds. IT 

i sprzedawca. Po szkole technicznej uczniowie mogą również 

iść na uczelnie wyższe lub podjąć pracę w zawodzie, którego 

się nauczyli. 

Branżowe szkoły zawodowe zapewniają kształcenie trwające 

trzy lata i przyznają świadectwo kompetencji w różnych za-

wodach, z których najbardziej popularne to: sprzedawca, ku-

charz, ogrodnik, mechanik samochodowy, fryzjer i piekarz. 

Uczniowie uczą się w niektóre dni w szkole, a pozostałe spę-

dzają w zakładach pracy. Po szkole branżowej mogą konty-

nuować naukę i po 2 latach zdać maturę. 
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Szkolnictwo wyższe: 

Po zdaniu matury uczniowie mogą podjąć studia na uczelniach 
wyższych. Polskie uczelnie realizują program boloński, w którym 
większość programów studiów wyższych składa się z dwóch  
cykli: trzyletniego – zakończonego zdobyciem tytułu licencjata 
(3,5 – inżyniera), a następnie dwuletniego – zakończonego  
zdobyciem tytułu magistra. Niektóre stopnie magisterskie są  
jednak przyznawane po programie studiów jednolitych,  
trwającym od czterech do sześciu lat (np. pięcioletnie studia  
farmaceutyczne, sześcioletnie studia medyczne). Studia dokto-
ranckie są realizowane w ciągu około trzech lat po ukończeniu 
studiów magisterskich. 
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Przywilej  Wiek 

Wiek wymagany do ubiegania 
się o funkcję  

Prezydenta RP 

35 lat 

Wiek w którym według prawa 
stajesz się dorosły 

18 lat 

Wiek w którym legalnie możesz 
kupić alkohol, papierosy 

18lat 

Wiek otrzymania czynnego pra-
wa wyborczego 

18 lat 

Wiek w którym możesz  
odpowiadać jak osoba dorosła 

za swoje czyny 

(poważne przestępstwa) 

17 lat 

Wiek przyzwolenia 

(wiek w którym  dana osoba 
jest uznana za zdolną do  

wyrażenia zgody na czynności 
seksualne z inną osobą)  

15 lat 

Zawarcie związku małżeńskiego 18 lat 

(kobiety 16 lat w szczególnych 
przypadkach) 

Praca w Polsce 18 lat 

(sezonowa, za zgodą rodziców  
od 16lat) 
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Zdjęcia na okładce: 

 Szpilki Na Mapie https://www.youtube.com/watch?v=muIofzuBcGg&t=135s  

 https://pixabay.com/pl/ 

 https://www.menopauza.pl/wakacje-nad-polskim-morzem-czy-warto-tam-

jechac/ 

 https://pl.dreamstime.com/polska-kontur-mapa-image109200731 

 https://www.sklepdlakibica.com/home/1316-magnes-na-samochod-flaga-

polska.html 

 

 

Zdj.1. http://epodreczniki.pl/a/D1702Fp8P 

Zdj.2. https://pl.wikipedia.org/wiki/Warszawa#/media/File:Warsaw_montage.JPG 

Zdj.3. https://polskazachwyca.pl/ciekawostki/warszawska-syrenka-symbol-polskiej-

stolicy/ 

Zdj.4. http://elblag24.pl/uroczyste-podniesieni-flagi-w-obecnosci-prezydenta-rp/ 

Zdj.5.  https://pl.wikipedia.org/wiki/Rysy 

Zdj.7. https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_%C5%9Bl%C4%85skie 

Zdj.8. https://pl.wikipedia.org/wiki/Spodek_(hala_widowiskowa)#/media/

File:Katowice_Spodek-_nowa_iluminacja.jpg  

Zdj.9. https://pl.wikipedia.org/wiki/Cz%C4%99stochowa  

Zdj.13. https://pl.wikipedia.org/wiki/Lubliniec  

Zdj.14. http://lubliniec.eu/index.php/herb-i-flaga.html 

Zdj.26. https://pl.wikipedia.org/wiki/Krak%C3%B3w 

Zdj.27. https://pl.wikipedia.org/wiki/Krak%C3%B3w  

Zdj.29. https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzwon_Zygmunt#/media/File:DzwonZygmunt-

2Listopada2012-POL,_Krak%C3%B3w.jpg 

Zdj.31. fot. Panthermedia  https://agencja-fotograficzna.panthermedia.net/ 

Zdj.37.https://pl.aleteia.org/2017/07/08/kaplica-sw-kingi-w-wieliczce-najwieksza-

podziemna-swiatynia-na-swiecie/ 

Zdj.42. fot.  Czesława Włuka 

Zdj.45. https://pl.wikipedia.org/wiki/Uroczysto%C5%9B%C4%87_Wszystkich_%

C5%9Awi%C4%99tych 

 

Zdj. 10. 11. 12. 33. 44. 47.fot. Mateusz Urbańczyk 

Zdj.15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 28. 30. 32. 34. 35. 36. 38. 39. 40. 

41.fot. Maja  Wolik 

https://www.youtube.com/channel/UC1rH23zhaeMlpsVn-tU7b8g
https://www.youtube.com/watch?v=muIofzuBcGg&t=135s
https://www.sklepdlakibica.com/home/1316-magnes-na-samochod-flaga-polska.html
https://www.sklepdlakibica.com/home/1316-magnes-na-samochod-flaga-polska.html

