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W naszej podróży po krajach Unii Europejskiej 

odwiedzimy naszych sąsiadów. 



Stacja pierwsza: Niemcy
Pełna nazwa -Republika Federalna Niemiec, w skrócie RFN. Kraj ten

jest państwem federacyjnym składającym się z 16 landów (nazywanych

również krajami związkowymi).

Niemcy to obecnie drugi największy naród w Europie. Na terytorium

niewiele większym od Polski zamieszkuje dziś blisko 82 miliony ludzi.

Niemcy, po USA i Japonii, stanowią trzecią gospodarkę na świecie.

1 stycznia 2002 roku Niemcy wraz z 11 innymi krajami UE przyjęły

wspólną walutę, euro.

Flaga Niemiec        Godło Niemiec 



Stolica 
Stolicą kraju jest wielokulturowy Berlin. Jest trzecim największym

miastem Unii Europejskiej. Berlin jest położony nad rzeką Sprewą,

we wschodniej części Niemiec, 90 km od granicy z Polską.



Mur Berliński 
Po drugiej wojnie światowej powstały dwa państwa niemieckie:

Republika Federalna Niemiec na zachodzie i Niemiecka Republika

Demokratyczna na wschodzie. W 1990 roku po upadku komunizmu

doszło do zjednoczenia Niemiec. Mur Berliński to zespół umocnień

i fortyfikacji o długości około 155 kilometrów, który w latach 1961 –

1989 oddzielał Berlin Zachodni od NRD.



Brama Branderburska
Do najbardziej rozpoznawalnych obiektów należy słynna Brama

Brandenburska - zbudowana na cześć Fryderyka II z kwadrygą bogini

zwycięstwa u szczytu. Została wybudowana w latach 1788- 1791.

Zabytek znajduje się na niemieckich rewersach monet 10, 20, 50

eurocentów jako symbol zjednoczenia państwa niemieckiego.

Berlin, jak większość dużych europejskich miast, ma do zaoferowania wiele

różnych i ciekawych muzeów. Jest ich tak dużo, że wybierając się na krótko,

nie sposób zobaczyć je wszystkie.



Muzeum Historii Naturalnej w Berlinie
W swoich zbiorach posiada kolekcję ponad 30 milionów eksponatów

zoologicznych, paleontologicznych, mineralogicznych i innych.

Największym eksponatem muzeum jest szkielet brachiozaura brancai

o wysokości ponad 13 m, który jest największy na świecie wystawionym

szkieletem dinozaura.

Zapraszamy do wirtualnego zwiedzania: https://youtu.be/zoCIKHDXa4Q

https://youtu.be/zoCIKHDXa4Q


Muzeum Pergamońskie
Muzeum Pergamońskie współtworzy olbrzymi berliński kompleks muzealny

Wyspa Muzeów. Podzielone jest na trzy olbrzymie części: Zbiory Sztuki

Starożytnej, Muzeum Bliskiego Wschodu oraz Muzeum Sztuki Islamskiej.

Mimo, iż ekspozycja jest starożytna, muzeum jest bardzo nowoczesne.

Organizowane są warsztaty dla dzieci, spotkania, dyskusje o zabytkach.

Wirtualny spacer po muzeum: 

https://artsandculture.google.com/entity/pergamon/m05tcm?hl=en

https://artsandculture.google.com/entity/pergamon/m05tcm?hl=en


Atrakcje 
Kraj pełen jest pięknych zabytków i ciekawych atrakcji turystycznych. 

Znajdują się tu cudowne zamki, góry, jeziora oraz parki rozrywki. Każdy 

turysta znajdzie coś dla siebie. 



Katedra w Kolonii
Jest ona największym i najważniejszym kościołem niemieckiej kolonii.

W latach 313 do 782 świątynia była siedzibą biskupstwa, od 795 do dziś

arcybiskupstwa kolońskiego. Przez długi czas Katedra była najwyższym

budynkiem na świecie. Na wieżach katedry wisi dwanaście dzwonów, w tym

cztery gotyckie z XIV i XV stulecia oraz największy bijący dzwon w Europie –

Dzwon Świętego Piotra, nazywany potocznie Grubym Piotrkiem.



Zamek Neuschwanstein
Zamek jak z bajki położony w Alpach w południowej części Bawarii, to jeden

z najsłynniejszych i najczęściej fotografowanych zabytków w Niemczech.

Zamek ten jest prezentowany w licznych filmach Walta Disneya.



Europa-Park w Rust
Europa-Park to największy park rozrywki w Niemczech, drugi w 2018 roku pod

względem liczby odwiedzających w Europie (pierwsze miejsce zajmuje

Disneyland Paris). Maskotką Europa Parku jest sympatyczna mysz Ed

Euromaus



Bracia Grimm 
Bracia Grimm – Jacob Ludwig Karl Grimm (1785–1863) i Wilhelm Karl

Grimm (1786–1859) są autorami baśni, które od wielu pokoleń czytają

dzieci na całym świecie. To oni stworzyli postacie Czerwonego

Kapturka. Królewny Śnieżki. Jasia i Małgosi oraz Kopciuszka.



Ciekawostki
Niemcy zostały nazwane „krajem poetów i myślicieli”. Niemcy słyną ze

wszystkich form sztuki, ale przede wszystkim z muzyki klasycznej.

Słynni niemieccy kompozytorzy to Bach, Schumann, Wagner

i Beethoven. W niemieckich szkołach obowiązuje odwrotny system

oceniania uczniów od tego, który znamy u siebie – oceną najgorszą

jest 6, najlepszą natomiast 1.

Johann Sebastian Bach     Robert Schumann            Wilhelm Wagner      Ludwig van Beethoven 



Ciekawostki 
Zwyczaj ubierania choinki przywędrował do nas z Niemiec. Według

legendy pewien mężczyzna w wigilijny wieczór wracał do domu przez

las. Zobaczył świerk, między gałęziami którego prześwitywało światło

gwiazd. Widok tak go zachwycił, że zechciał odwzorować go w domu

i ozdobił drzewko w domu świecami i błyszczącym papierem. Wkrótce

sąsiedzi pozazdrościli mu pięknego ornamentu i powoli zwyczaj

ubierania choinek na święta przyjął się na całym świecie.



Kuchnia
Kuchnia niemiecka jest bardzo podobna do kuchni polskiej. Jest dość tłusta,

a dania są ubogie w świeże warzywa. W Niemczech istnieje aż 300 odmian

chleba i ponad 1000 typów kiełbasy. Biała kiełbasa i kawa - tak wygląda

tradycyjne niemieckie śniadanie.

Jednym z najsłynniejszych niemieckich dań jest tzw. Bratwurst, czyli

pieczona kiełbasa (najczęściej długa i cienka), podawana w bułce.

To właśnie od niemieckiego bratwursta wywodzi się amerykański hot dog.



Stacja druga: Czechy
Czechy, oficjalnie Republika Czeska, jest krajem śródlądowym w Europie

Środkowej. Łączna powierzchnia wynosi 78 867 km2. Kraj składa się

z trzech historycznych krain – Czech właściwych, Moraw i czeskiej części

Śląska. Walutą jest korona czeska. Czechy i Słowacja były kiedyś jednym

krajem znanym jako Czechosłowacja. Przed I wojną światową wchodziły

one w skład państwa austro-węgierskiego.

Flaga Czech              Godło Czech 

Polska

Czechy



Stolica
Praga jest jej stolicą i największym miastem w kraju. Znajduje się tu

zamek z IX wieku, zachowane średniowieczne Stare Miasto i posągowy

Most Karola. Jest piątym najczęściej odwiedzanym miastem w Europie

po Londynie, Paryżu, Stambule i Rzymie



Atrakcje 
Trzyczęściowy zegar astronomiczny na południowej ścianie ratusza to

jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli Pragi. Zegar

skonstruowano w 1410 roku. O pełnych godzinach turyści mogą

oglądać animację z ruchomymi figurkami.



Złota uliczka
To jedna z najbardziej znanych atrakcji Pragi. Znajduje się za murami

zamku na Hradczanach, do których przylega. W domku nr 22 pisał

Franz Kafka. Wysiedlono je w połowie ubiegłego wieku - obecnie

mieszczą galerie, sklepiki i ekspozycję muzealną.

Zapraszamy do wirtualnego zwiedzania: https://youtu.be/67gPfrYlsJc

https://youtu.be/67gPfrYlsJc


Czeski Raj
Znajdują się tutaj liczne zamki i pałace (Troski, Turnow, Kost, Valdštejn,

Hruba Skala) oraz atrakcje przyrodnicze (Hruboskalsko czy Boreckie

Skały). Ta skalista część Czech to prawdziwy raj dla turystów, stąd pojawiła

się nazwa tego pięknego regionu.



Spacer w chmurach 
„Ścieżka w chmurach” powstała na Dolní Moravie na wysokości 1116

metrów n.p.m. Długość drewnianej kładki, po której można spacerować,

to aż 710 metrów. Ze szczytu konstrukcji roztaczają się widoki na cały

Masyw Śnieżnika z malowniczą doliną rzeki Morawy.



Ciekawostki 
Najwyższym punktem wzniesienia w Republice Czeskiej jest

Śnieżka, szczyt górski o wysokości 1603 metrów. Blisko 95%

terenów tego kraju pokrywane są przez góry i wzgórza. Pierwsze

kostki cukru powstały w 1841 roku w czeskich Dacicach.



Kuchnia
Czesi podobnie jak Niemcy kochają kiełbasy (klobásy) i parówki (párky).

Fundamentem czeskiej kuchni są oczywiście knedliki. Podstawowym

wariantem jest pszenna bułka gotowana na parze, krojona później na

plastry i polewana sosem.



Stacja trzecia: Słowacja
Słowacja, czyli Republika Słowacka to państwo w Europie Środkowej,

które do 1993 wchodziła w skład Czechosłowacji. Walutą obowiązującą

jest euro - zastąpiło ono koronę słowacką w 2009 roku. Słowacja jest

podzielona na 8 regionów (tzw. krajów). Nazwa każdego z nich pochodzi

od nazwy głównego miasta danego regionu.

Polska

Słowacja

Flaga Słowacji           Godło Słowacji



Stolica
Stalicą kraju jest Bratysława, położona nad Dunajem przy granicy z

Austrią i Węgrami. Miasto zachwyca wąskimi uliczkami i ciekawymi

figurami, w tym słynnego kanalarza. Krążą legendy, że jeżeli kanalarza

pogłaszcze się po głowie, to możemy liczyć na szczęście.



Slanicka Wyspa Sztuki
W przepięknej przyrodniczej scenerii Slanickej Wyspy Sztuki (Slanický

Ostrov umenia) na środku Orawskiej Zapory Wodnej (Oravská

Priehrada) są wystawiane stałe ekspozycje tradycyjnej sztuki ludowej

z kolekcji Orawskiej Galerii.

Zapraszamy do wirtualnego zwiedzania: https://youtu.be/n59IPwHXDxI

https://youtu.be/n59IPwHXDxI


Słowackie zamki
Trudno znaleźć drugi kraj, który może się pochwalić taką liczbą zamków

i ruin jak Słowacja. Słowacja jest pierwszym na świecie krajem, który ma

najwięcej zamków (i pałaców) na jednego obywatela. Jest to aż 160

zamków i ponad 400 różnych pałaców!



Zamek Spiski
Zamek wraz z okolicznymi zabytkami w 1993 roku został wpisany na listę 

Światowego Dziedzictwa UNESCO. Należy do największych zamkowych 

kompleksów w Europie. 



Zamek w Bojnicach 
Bajkowy zamek w Bojnicach należy do najpiękniejszych i najczęściej

odwiedzanych zamków w Europie Środkowej. Najstarsze historyczne

wzmianki o zamku w Bojnicach pochodzą z 1113 roku.



Zamek Orawski
Zamek Orawski został wybudowany w niemal niedostępnym miejscu na

skale, wysoko nad wodami rzeki Orawy i przypomina pod tym względem

polskie Orle Gniazda, czyli położone na skałach zamki jurajskie.



Środek Europy
Pod miejscowością Kremnické Bane w środkowej Słowacji, w urokliwym

miejscu obok starego kościoła św. Jana Chrzciciela znajduje się wielki

kamień. Właśnie w tym miejscu jest geograficzny środek Europy.



Kuchnia
Kuchnia słowacka to kuchnia dość prosta i tania, złożona przede

wszystkim z prostych dań. Najbardziej typową słowacką potrawą są

bryndzové halušky ze słoniną. Dla Słowaków znaczą tyle, ile dla

Japończyków sushi, a dla Włochów pizza. Są to kluseczki z ciasta

ziemniaczanego wymieszane ze specjalnym rodzajem sera owczego –

bryndzą,



Dziękujemy serdecznie za wspólną podróż po krajach 

Unii Europejskiej. 

Zapraszamy do kolejnych podróży po Europie.



Materiały pozyskane ze źródeł:

www.wikipedia.pl

https://www.nocowanie.pl/5-najwiekszych-atrakcji-turystycznych-

w-niemczech.html

https://www.lkedzierski.com

https://youtu.be/zoCIKHDXa4Q

https://artsandculture.google.com/entity/pergamon/m05tcm?hl=en

https://youtu.be/67gPfrYlsJc

https://youtu.be/n59IPwHXDxI

http://www.wikipedia.pl/
https://www.nocowanie.pl/5-najwiekszych-atrakcji-turystycznych-w-niemczech.html
https://www.lkedzierski.com/
https://youtu.be/zoCIKHDXa4Q
https://artsandculture.google.com/entity/pergamon/m05tcm?hl=en
https://youtu.be/67gPfrYlsJc
https://youtu.be/n59IPwHXDxI

