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Burze i tornada

Burze i tornada

14 lipca trąba powietrzna zniszczyła 53 budynki 
i połamała 550 hektarów drzew w Borach 
Tucholskich.

Wichura nad Wrocławiem 
zrzuciła hełm z wieży kościoła 
garnizonowego św. Elżbiety 
na teren przykościelnego 
cmentarza. 

Trąba powietrzna 
przechodząca 
pod Lesznem 
porwała 37-letniego 
mężczyznę, rzucając 
go na ziemię 
kilkanaście metrów 
dalej.

Jak donieśli kronikarze, nad Żerkowem pojawiła się „z szumem wielkim 
i stłumionym łoskotem czarna chmura, która u dołu swego miała zakręcony 
lejek, podobny do końca skorupy ślimaczej. Lejek ten opuszczał i rozszerzał 

się coraz to bardziej w szybkim biegu chmury i wziął ją prawie całą w wir 
swój i taniec. Naraz zerwał się tak straszliwy wicher, iż w oka mgnieniu 
połamał najtęższe drzewa, lub powyrywał je z korzeniem i że wszystko 

powywracał i zniszczył, co znalazł w obwodzie swoim”.

Wielu badaczy wyraża pogląd, że znaczna liczba anomalii pogodowych  
w ostatnich latach, także w Polsce, jest związana z ocieplaniem się  
klimatu. Jednak ze źródeł historycznych wynika, że zabójcze burze  
i trąby powietrzne nawiedzały nasz kraj również przed wiekami...

4 lipca potężna wichura powaliła 12 tysięcy hektarów 
Puszczy Piskiej na Mazurach - to prawdopodobnie 
największa strata w polskim drzewostanie w dziejach.  

Biały szkwał na Mazurach o rekordowej prędkości 
wiatru 126 km/h przewrócił kilkanaście jachtów.

Trąba 
powietrzna 
nad Warszawą 
porwała 
swoim wirem 
ryby z Wisły, 
rozrzucając je  
w pobliżu 
pałacu 
hrabiego 
Potockiego.
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1882

1931

1862

W związku  

z zaistniałą wichurą, 

która burzy mi 

fryzurę, uciekam ze 

swoimi złośliwościami 

na inną stronę.

Największa trąba powietrzna w historii  
Polski przeszła przez Lublin 
z prędkością ok. 370 km/h. Wichura 
przewracała wagony kolejowe, 
wyginała stalowe konstrukcje, 
powyrywała dziesiątki drzew, powaliła 
masywny komin, zrywała dachy 
i trakcje elektryczne. Jeśli wierzyć 
ówczesnym gazetom, wiatr uniósł 
nawet autobus pełen ludzi, miotając 
nim o budynek. Nawałnica zabiła 
sześć osób.

Wedle relacji sekretarza królowej 
Marii Kazimiery przez Wlianów 
przeszła „burza niesłychanej 
gwałtowności, połączona 
z grzmotem i deszczem nawalnym. 
Wicher straszliwy obalił część 
stajen królewskich (…) a łamiąc 
grube belki sprawił taki huk, jakby 
z wielu dział naraz wystrzelono, 
powywracał z korzeniem 
najgrubsze drzewa w ogrodzie 
królewskim, pozrywał dachy z wielu 
domów, a nawet z kościoła ojców 
Karmelitów”.

Przyroda i geografia
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Jeśli latem nad Polskę napływają masy powietrzne 
znad Atlantyku (lewa niebieska strzałka), przynoszą 
wtedy chłodne, wilgotne powietrzne z deszczami.
Zimą ta masa powietrza zwiastuje duże 
zachmurzenie, mgły, opady śniegu lub deszczu  
oraz odwilż i ocieplenie.

Średnia temperatura w lecie waha się pomiędzy 16,5°C a 20°C, a zimą między -6°C a 0°C. 
Średnia roczna temperatura wynosi 7–9°C. Średnie roczne opady wynoszą ok. 600 mm,  
z czego większość – 2/3 – przypada na cieplejszą połowę roku.

Latem przynoszą suche, 
gorące powietrze. Zimą  
– mróz i słoneczną pogodę.

ZNAD AZJI

Zimowe masy 
powietrza ze wschodu 

są mroźne i suche. 
Latem nadchodzące 

stamtąd wiatry 
są zwiastunem 

słonecznej, gorącej  
i suchej pogody.

MASY POWIETRZA  
KONTYNENTALNE

Latem masy powietrza napływające z południa, dość 
rzadkie w porównaniu z innymi, przynoszą gorące, wilgotne 
powietrze z burzami. Gdy uda im się zepchnąć inne fronty 
zimą, przychodzi gwałtowne ocieplenie.  

ZNAD MORZA ŚRÓDZIEMNEGO,  
BAŁKANÓW LUB AFRYKI PÓŁNOCNEJ

W Polsce występują lokalne  
wiatry: ciepły i porywisty HALNY  
w górach (najczęstszy późną 
jesienią i późną zimą) oraz bałtycka 
BRYZA, która wieje w ciągu dnia 
do ok. 10 km w głąb lądu. Nocą 
kierunek wiatru jest odwrotny.

Ta zimowa masa powietrza przynosi 
solidny mróz, czasem też nietrwające 

długo opady śniegu.

Polska leży w strefie klimatu umiarkowanego – przejściowego między 
klimatem umiarkowanym oceanicznym na zachodzie i umiarkowanym 
kontynentalnym na wschodzie. O pogodzie decyduje głównie to,  
która z wielkich mas powietrza – znad Atlantyku czy z Eurazji  
– dotrze w danym czasie nad nasz kraj.

ZNAD ARKTYKIPOWIETRZE ZNAD ATLANTYKU

ŚREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ŚREDNIE ROCZNE OPADY

< 4
4–5
5–6
6–7
7–8
8–9

> 1400
1200–1400
1000–1200
900–1000
800–900
700–800
650–700
600–650
550–600
< 500

[°C] suma  
opadów [mm]
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Najwyższe szczyty

2500

Bieszczady

Tatry

Masyw 
Śnieżnika

Karkonosze

Beskid
Żywiecki

Beskid
Śląski Gorce

Beskid Sądecki

500
metrów
n.p.m.

1000

1500

2000

Najwyższe szczyty

Najwyższym, najbardziej stromym i jednocześnie najpóźniej wypiętrzonym 
masywem górskim w Polsce jest fragment Karpat wzdłuż granicy 
z Czechami i Słowacją. Jego najwyższym pasmem są Tatry, w jego skład 
wchodzą także Beskidy i Bieszczady. Starsze od Karpat są Sudety.

Rysy
2499Babia Góra

1725

Radziejowa
1262

W uproszczeniu: im wcześniej  
w dziejach Ziemi zostały wypiętrzone 
dane masywy górskie, tym dłużej 
były narażone na erozję, czyli 
niszczycielską działalność wody, słońca 
i wiatru. Dlatego są niższe, a ich 
kontury „łagodniejsze” w porównaniu 
z masywami ukształtowanymi 
w późniejszych epokach geologicznych.Góry Świętokrzyskie Sudety Karpaty

Koronę Gór Polski wyznaczają  
najwyższe szczyty głównych pasm 
górskich Polski. Ich wysokość możemy 
porównać na tym wykresie.

Najwyższy szczyt 
Bieszczadów – Pikuj, 
1405 m n.p.m. – leży 
po stronie ukraińskiej. 
Polski wierzchołek – 
Tarnica – w języku 
rumuńskim oznacza 
„siodło”, co całkiem 
trafnie oddaje  
sylwetkę góry.

Tarnica
1346

Skrzyczne
1257

Śnieżnik
1425

Śnieżka
1602

Przyroda i geografia
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Polska flora
W Polsce występuje wiele gatunków roślin, typowych i dla innych 
obszarów naszego kontynentu. Spacerując nad brzegiem Oceanu 
Atlantyckiego, możemy znaleźć kwiaty podobne do tych rosnących 
nad Bałtykiem. Niektóre gatunki pochodzą z innych stref klimatycznych, 
ale przyjęły się na naszym terenie i stały nieodłączną częścią 
krajobrazu. Oto krótki przegląd polskiej flory.

Niektóre rośliny i grzyby 
podlegają w Polsce ścisłej 
ochronie gatunkowej, np.:  

cis, sasanka, rosiczki, limba,  
mikołajek nadmorski, 

przebiśnieg, szarotka, 
storczyki.

Pełen rejestr zagrożonych 
gatunków wraz z klasyfikacją 

zagrożenia zawiera Czerwona 
lista roślin i grzybów Polski 

(ostatnie wydanie z roku 
2006).

Najbardziej charakterystyczne dla polskiego krajobrazu są drzewa. 
Niektóre z nich weszły do tradycji literackiej jako polskie symbole,  
np. sosna, wierzba, lipa, jawor, topola.

Dawniej często 
sadzono topole 

wokół domów, 
gdyż wierzono, że 

przyciągają pioruny 
i tym samym chronią 

dom (miały działać 
jak piorunochron).

Typowe dla polskich lasów i ogrodów 
są krzewy owocowe – porzeczka, 
jeżyna, agrest, malina.

Dawniej grzyby zaliczano do świata roślin, obecnie uważa 
się, że mają one również cechy zwierzęce – anatomiczne 

i biochemiczne (obecność wici na tylnym biegunie komórki 
oraz chityny i glikogenu). Cechą roślinną jest występowanie 

celulozy w ich składzie biochemicznym. 

Najczęściej spotykane w polskich lasach grzyby to:  
borowiki, maślaki, kurki, kanie.

W Polsce  
występują ponad 

4 tysiące gatunków 
roślin.

O rozdartej sośnie 
pisał Stefan Żeromski, 
w rosochatych wierzbach 
według legend mieszkają 
diabły, pod lipą  
w Czarnolesie siadywał Jan 
Kochanowski, pod jaworem 
spotykali się kochankowie 
w sielance sentymentalnej, 
topole otaczały dwór 
w Soplicowie w „Panu 
Tadeuszu”.

Z polskim pejzażem 
kojarzą się również 
kwiaty – rosnące 
w zbożu chabry  
i maki. Mak to, 
podobnie jak 
malwa, roślina 
śródziemnomorska, 
która zadomowiła się w naszym kraju, 
ale jest tak popularna, że doczekała 
się nawet odmiany 
ogrodowej. 

Krokusy,  
przebiśniegi 
i pierwiosnki 
to w Polsce  
pierwsze  
zwiastuny wiosny 
– często  
przebijają  
pokrywę śnieżną.

Wiele swojskich 
kwiatów można spotkać  
na łąkach. 
M.in.: rumianek, 
niezapominajki, 
stokrotki.

Na podmokłych 
terenach 
pojawiają się 
kaczeńce.

W początkach wiosny 
trawniki zapełniają się 
charakterystycznymi mleczami 
(które później zamieniają się 
w dmuchawce).

Polska flora

Wschodnie  
tereny Polski charakteryzuje  
klimat kontynentalny – mroźne  
zimy i ciepłe lata. Na zachodzie  
zimy są lżejsze i wilgotne, a lata 
chłodne. Warunki klimatyczne 
wpływają na zasięg występowania 
roślin.

Ostatnio powraca moda 
na uprawę  

roślin zielnych. Do 
najpopularniejszych 

należą:  
ruta, majeranek, 

rozmaryn.  
Ten ostatni pojawia 

się w piosence 
patriotycznej „O, mój 

rozmarynie!”.

Przyroda i geografia
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Typowe dla polskich lasów i ogrodów 
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się, że mają one również cechy zwierzęce – anatomiczne 

i biochemiczne (obecność wici na tylnym biegunie komórki 
oraz chityny i glikogenu). Cechą roślinną jest występowanie 

celulozy w ich składzie biochemicznym. 

Najczęściej spotykane w polskich lasach grzyby to:  
borowiki, maślaki, kurki, kanie.

W Polsce  
występują ponad 

4 tysiące gatunków 
roślin.

O rozdartej sośnie 
pisał Stefan Żeromski, 
w rosochatych wierzbach 
według legend mieszkają 
diabły, pod lipą  
w Czarnolesie siadywał Jan 
Kochanowski, pod jaworem 
spotykali się kochankowie 
w sielance sentymentalnej, 
topole otaczały dwór 
w Soplicowie w „Panu 
Tadeuszu”.

Z polskim pejzażem 
kojarzą się również 
kwiaty – rosnące 
w zbożu chabry  
i maki. Mak to, 
podobnie jak 
malwa, roślina 
śródziemnomorska, 
która zadomowiła się w naszym kraju, 
ale jest tak popularna, że doczekała 
się nawet odmiany 
ogrodowej. 

Krokusy,  
przebiśniegi 
i pierwiosnki 
to w Polsce  
pierwsze  
zwiastuny wiosny 
– często  
przebijają  
pokrywę śnieżną.

Wiele swojskich 
kwiatów można spotkać  
na łąkach. 
M.in.: rumianek, 
niezapominajki, 
stokrotki.

Na podmokłych 
terenach 
pojawiają się 
kaczeńce.

W początkach wiosny 
trawniki zapełniają się 
charakterystycznymi mleczami 
(które później zamieniają się 
w dmuchawce).

Polska flora

Wschodnie  
tereny Polski charakteryzuje  
klimat kontynentalny – mroźne  
zimy i ciepłe lata. Na zachodzie  
zimy są lżejsze i wilgotne, a lata 
chłodne. Warunki klimatyczne 
wpływają na zasięg występowania 
roślin.

Ostatnio powraca moda 
na uprawę  

roślin zielnych. Do 
najpopularniejszych 

należą:  
ruta, majeranek, 

rozmaryn.  
Ten ostatni pojawia 

się w piosence 
patriotycznej „O, mój 

rozmarynie!”.
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Ukształtowanie 
powierzchni

Żuławy Wiślane  

z najniżej położonym 

punktem niedaleko 

miejscowości Raczki 

Elbląskie. Miejsce to leży 

poniżej poziomu morza, 

czyli w tzw. depresji.

Mapa, która przedstawia 

rzeźbę terenu za pomocą 

skali barw, to tzw. mapa 

hipsometryczna.

W obrębie polskich wód terytorialnych najgłębsze  

miejsce leży w tzw. Głębi Gdańskiej i sięga 118 m p.p.m. 

Największa głębia na Bałtyku – 459 m p.p.m.  

– znajduje się w Basenie Gotlandzkim.

Jeden z trzech wierzchołków Rysów 

w Tatrach wyznacza najwyższy punkt  

na obszarze Polski. Wyższy jest wierzchołek 

środkowy (2503 m n.p.m.) położony  

na terytorium Słowacji.

Rysy w porównaniu  

z najwyższym szczytem 

Europy - alpejskim Mont 

Blanc górującym na granicy  

Włoch i Francji.

Charakterystyczna dla 

ukształtowania powierzchni 

w Polsce jest „pasowość”: 

poszczególne krainy 

rozciągają się – w pewnym 

uproszczeniu – w poziomych 

pasach, który tworzą niziny 

nadmorskie, pojezierza, 

niziny środkowopolskie, 

stare góry i wyżyny, kotliny  

i stromo wypiętrzone góry.

24994809

W Polsce przeważają obszary nizinne. Średnia wysokość wynosi  

173 m n.p.m. Teren podwyższa się w kierunku południowym – przez 

stare góry i wyżyny (Sudety, Wyżyny Polskie) ku wypiętrzonym później,  

stromym Karpatom z najwyższymi Tatrami.
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Wstęp

Jeden obraz jest warty więcej niż 1000 słów! 

Najnowsza publikacja OldSchool Polska. Przyroda i geografia,  
którą oddajemy do rąk Czytelników, to nowatorskie kompendium 
wiedzy o naszej ojczystej przyrodzie. W książce zamieszczono 
m.in. aktualne informacje o warunkach naturalnych, ukształtowaniu 
terenu, klimacie, polskiej faunie i florze, przemyśle i transporcie, 
ale również dużo ciekawostek dotyczących przyrodniczych  
osobliwości i rekordów. Ostatnią część książki stanowią dodatkowe 
tabele z przydatnymi danymi na temat polskich gór, jezior i rzek. 
Wiele miejsca poświęcono także zagrożonym gatunkom zwierząt 
i roślin. 

Każdy z 35 zaprezentowanych tematów został w atrakcyjny sposób 
zilustrowany – efektowne infografiki, plansze, wykresy i zdjęcia będą 
nie tylko miłą dla oka ozdobą, ale ułatwią także przyswajanie treści.  
Najważniejsze informacje ujęto w prosty i czytelny sposób. Publikacja 
świetnie sprawdzi się jako pomoc w nauce, będzie interesującą lekturą 
nie tylko dla uczniów, ale także dla rodziców i nauczycieli.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby w naszej encyklopedii zawrzeć 
możliwie najbardziej aktualne i oparte na wiarygodnych źródłach 
informacje i by zwizualizować je w atrakcyjnej graficznie formie.

Mamy nadzieję, że Polska. Przyroda i geografia z serii OldSchool 
sprawi, że zdobywanie wiedzy o Polsce stanie się dla Was pouczającą, 
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– znajduje się w Basenie Gotlandzkim.

Jeden z trzech wierzchołków Rysów 
w Tatrach wyznacza najwyższy punkt  

na obszarze Polski. Wyższy jest wierzchołek 
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rozciągają się – w pewnym 
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Osobliwości geograficzne

Osobliwości  
geograficzne

1. DĄB BARTEK – najsłynniejszy i jeden z najstarszych polskich dębów 
(ok. 700 lat) dawał cień królewskim taborom podczas łowów i wypraw 
wojennych.

2. GÓRY STOŁOWE – geologiczny fenomen ukształtowany 30 mln lat 
temu: fantastyczne formy skalne wyrastające z płaskich jak stół  
(stąd nazwa), bardziej podatnych na erozję powierzchni.

3. JASKINIA RAJ – konkurująca ze śląską Jaskinią Niedźwiedzią 
o miano najpiękniejszej, pełna imponujących stalaktytów, nacieków 
o fantastycznych formach i kamieni błyszczących jak perły.

4. KRZYWY LAS – setka sosen o pniach wygiętych jak paragrafy; 
posadzone przed II wojną światową, podcinane, prawdopodobnie 
z przeznaczeniem na drzewka świąteczne – nieścięte dolne gałęzie rosły 
dalej jak główne pnie.

5. ŚRODEK EUROPY – geograficzne centrum naszego kontynentu leży  
w miejscowości Suchowola nieopodal Augustowa. Przynajmniej tak wynika 
z obliczeń kartografa Szymona Antoniego Sobiekrajskiego z 1775 r. 
i pamiątkowego głazu w tutejszym parku. Niestety, do tego tytułu 
pretenduje jeszcze kilka innych lokalizacji, od Słowenii po Litwę  
– wszystko zależy od metody pomiaru.

6. WIELKA SIKLAWA – największy wodospad w Polsce, natchnienie 
malarzy i poetów, spływa z górskiej 70-metrowej ściany w okolicy Doliny 
Pięciu Stawów. Wodą zasila go potok Roztoka.

7. WYDMY W SŁOWIŃSKIM PARKU NARODOWYM – największe ruchome 
wydmy w Europie, wyrastające do kilkudziesięciu metrów wysokości,  
„grały” parokrotnie afrykańską pustynię, m.in. w słynnym „Faraonie” 
Jerzego Kawalerowicza.

8. ZAKOPANE – najwyżej położone polskie miasto (w najwyższym miejscu 
1126 m n.p.m.), stało się turystyczną mekką, przyciągającą rocznie ponad 
300 tys. przyjezdnych, na przełomie XIX i XX w.
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W wizualnym przewodniku po Polsce nie może  
zabraknąć geograficznych i przyrodniczych  
osobliwości. Choć w skali całego świata  
niewiele z nich trafia na listy statystycznych  
i liczbowych rekordów, z naszego subiektywnego  
punktu widzenia należy im się „naj” przynajmniej  
w kategorii „najpiękniejszych”…

Obiekty na Liście światowego 
dziedzictwa UNESCO

STARE MIASTO W KRAKOWIE
Wpisane na Listę w 1978 r. jako jedno z pierwszych 12 obiektów  
na świecie. Oprócz średniowiecznej starówki dawnej stolicy Polski  
w skład „dziedzictwa” wchodzą również dzielnica Kazimierz 
z zabytkowymi synagogami, Uniwersytet Jagielloński oraz Wawel  
z Zamkiem Królewskim i katedrą gotycką, w której chowano królów.

DREWNIANE KOŚCIOŁY POŁUDNIOWEJ MAŁOPOLSKI
Średniowieczne kościółki w Binarowej, Bliznem, Dębnie, 
Haczowie, Lipnicy Murowanej i Sękowej.

CERKWIE W POLSKICH I UKRAIŃSKICH KARPATACH
Drewniane cerkwie z XVI-XIX w. w Radrużu, Smolniku, 
Chotyńcu, Turzańsku, Brunarach Wyżnych, Powroźniku, 
Owczarach, Kwiatoniu i ośmiu wioskach na Ukrainie.

STARE MIASTO W ZAMOŚCIU
Wybudowane od podstaw przez włoskiego architekta 
Bernarda Morandę jako renesansowe miasto „idealne” 
ma regularny, symetryczny układ ulic. 

NOWY OBIEKT NA LIŚCIE!
TARNOWSKIE GÓRY
9 lipca 2017 r. na listę UNESCO trafiły 
zabytkowe kopalnie rud ołowiu, srebra i cynku 
w Tarnowskich Górach.

KOPALNIE SOLI W WIELICZCE I BOCHNI
Działające od XIII w. kopalnie zdobią wyrzeźbione 
w soli ołtarze, posągi i kaplice.

STARE MIASTO W WARSZAWIE
Zniszczone w ponad 85% przez Niemców podczas 
Powstania Warszawskiego, zostało poddane rzadkiej  
w skali światowej, wiernej renowacji.

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY
Rozciągający się na terytorium Polski i Białorusi 
rezerwat przyrody z ostatnią w Europie połacią 
nienaruszonego przez ludzką działalność lasu 
pierwotnego. Siedlisko ogromnej liczby gatunków 
zwierząt, w tym żubra, którego dzika populacja  
została ocalona od wyginięcia wysiłkiem hodowców 
właśnie z Białowieży. 

ZAMEK KRZYŻACKI W MALBORKU
Zamek ceglany z XIII w. – siedziba  
Wielkiego Mistrza Zakonu Krzyżackiego.

PARK MUŻAKOWSKI
Park krajobrazowy z okazałym zamkiem 
rozciągający się po obu stronach granicy polsko- 
-niemieckiej. Przykład doskonałego wkomponowania 
architektury w naturalną przyrodę.

HALA STULECIA WE WROCŁAWIU
Imponująca hala wystawowa i rekreacyjna zbudowana 
w 1913 r. – pionierskie pod względem inżynierskim 
żelbetonowe dzieło architekta Maxa Berga.

KOŚCIOŁY POKOJU W JAWORZE I ŚWIDNICY
Największe w Europie budowle sakralne o konstrukcji 
szkieletowej, powstałe w połowie XVII w.

AUSCHWITZ-BIRKENAU
Największy w III Rzeszy niemiecki obóz koncentracyjny i zagłady, w którym 
uśmiercono ponad milion ludzi, w większości pochodzenia żydowskiego. Zachowane 
baraki, komory gazowe, szubienice i ogrodzenia z drutu kolczastego pozostają 
symbolem niewyobrażalnego okrucieństwa wojny i przestrogą przed nią.

KALWARIA ZEBRZYDOWSKA
Wyjątkowe sanktuarium, w którym naturalne elementy krajobrazu zostały  
w symboliczny sposób skojarzone z miejscami związanymi z Męką Pańską  
i życiem Matki Boskiej. 

ŚREDNIOWIECZNY ZESPÓŁ MIEJSKI TORUNIA
Jedno z najstarszych miast Polski, założone  
w XIII w. przez Krzyżaków w miejscu słowiańskiego 
grodu, w czasach jagiellońskich stało się jednym  
z najzamożniejszych miast Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów. Pamiątką świetności są 
średniowieczne kościoły, okazałe gotyckie 
i renesansowe kamienice, m.in. Dom Kopernika.

Na Listę światowego dziedzictwa trafiają obiekty przyrodnicze i zabytki 
kultury, które zdaniem międzynarodowego komitetu UNESCO (Organizacja 
Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury) stanowią 
wspólne dobro ludzkości. Dobro, które należy chronić, by zachować je  
w niezmienionym stanie dla przyszłych pokoleń.

1052
498

15

Aby obiekt mógł trafić na Listę światowego dziedzictwa, 
musi spełniać kilka kryteriów stanowiących o jego 
wyjątkowości w skali światowej. O przyjęciu lub odrzuceniu 
kandydatury decyduje obradujący raz na rok komitet 
UNESCO.

Obecnie na Liście światowego dziedzictwa  
znajdują się 1052 obiekty ze 165 państw.  
498 z nich leży w Europie, 15 – w Polsce.

Może następny  
na Liście będzie Kanał Elbląski  

z XIX w. z zabytkowymi  
śluzami i pochylniami?

Obiekty na Liście światowego dziedzictwa UNESCO

Bielik bywa błędnie  
uważany za orła, podczas 
gdy należy do rodziny 
jastrzębiowatych.

Polska fauna
Poznanie różnych gatunków roślin i zwierząt pomaga lepiej zrozumieć 
otaczającą nas przyrodę. W Polsce występuje około 36 tysięcy 
gatunków zwierząt. Wiele z nich żyje w rezerwatach przyrody, inne 
możemy zobaczyć, wybierając się na spacer. Przedstawiamy te 
najbardziej dla naszego kraju charakterystyczne.    

Wilki jedzą  
nie tylko mięso. Bardzo  
smakują im także owoce i różne 
inne rośliny – trawy i zioła.

BIELIKI
Zwierzęciem, które kojarzy się z Polską, 
jest bielik – specjaliści uznają, że ptak 
występujący we współczesnym polskim 
herbie najbardziej przypomina właśnie 
bielika.

Najwięcej bielików występuje na Pomorzu 
Zachodnim, głównie na wyspie Wolin. 
50 bielików żyje w Parku Narodowym 
„Ujście Warty”. Ptaki te zamieszkują 
także północno-wschodnie obszary 
Polski.

BOCIANY
Żyją na terenach wilgotnych ze stawami, 
łąkach. Zasiedlają Afrykę Północną 
i Półwysep Iberyjski oraz środkową 
i wschodnią Europę. Zimują w tropiku 
afrykańskim i Afryce Wschodniej. 

Żywią się płazami, mięczakami, 
owadami i dżdżownicami. 
Gniazda zakładają 
na dachach wiejskich 
domostw, na wysokich 
słupach i drzewach.

Podczas VI międzynarodowego 
spisu bociana białego w sezonie 

2004–2005 odnotowano  
52 500 par w Polsce.

W latach 2014–2015 liczba 
bocianów w Polsce spadła 

do 45 000 par.
25% światowej 

populacji 
bocianów 

mieszka 
w Polsce.

WILKI
Polują głównie na sarny, łosie 
i jelenie. Średnio wilk potrzebuje  
ok. 5 kg mięsa dziennie, ale może 
zjeść nawet 10 kg. Sporadycznie 
napada na zwierzęta gospodarskie, 
jeśli pozostawiono je bez opieki.

Na zmniejszenie liczby wilków 
w Europie wpłynęła ekspansja 

człowieka i kłusownictwo. 
Populacja w Polsce stopniowo 

się odradza. Według  
danych GUS w 2015 r.  

w Polsce żyły 1484 wilki.

W Polsce najwięcej wilków 
żyje w województwach: 

podkarpackim,  
małopolskim, podlaskim,  

warmińsko-mazurskim.
Obszary górskie, zwłaszcza 

Karpaty, to dla nich miejsca 
bezpieczne, obfitujące 

w kryjówki i pożywienie.

ŻUBRY
W Polsce żyją 1553 żubry.
Prawie połowa polskiej wolnej 
populacji skupiona jest w Puszczy 
Białowieskiej. 

Dzikie żubry spotkać można także m.in. 
w Bieszczadach, Puszczy Knyszyńskiej, 
Puszczy Boreckiej, w rejonie Mirosławca 
i Drawska Pomorskiego w województwie 
zachodniopomorskim, a także w okolicy 
Trzcianki w województwie wielkopolskim. 

W 1923 r. powstało 
Międzynarodowe 

Towarzystwo 
Ochrony Żubra, 

założone 
w celu ratowania 

gatunku. Sześć lat 
później dwa pierwsze 

reprodukowane 
żubry znalazły się na 

wolności w Puszczy 
Białowieskiej.

Dorosły samiec  
żubra waży średnio 

700 kg, samica  
zaś nieco ponad 

420 kg.

NIEDŹWIEDZIE
Niedźwiedzie brunatne 
zamieszkują Azję, Europę 
Północną i Amerykę Północną.  
W Polsce występują 
jedynie w Karpatach, 
na Podkarpaciu, w Tatrach 
i Bieszczadach. Wybierają  
do życia tereny górskie 
i dobrze zalesione. Dawniej 
mieszkały także w Polsce 
centralnej, jednak ostatni 
osobnik na tym terenie został 
zabity pod koniec XVII w.

Niedźwiedzie odżywiają się właściwie 
wszystkim – runem leśnym, jajami 
ptaków, rybami, ślimakami.

Rośnie popularność hodowli 
winniczków w Polsce. W 2015 r. 

wyeksportowaliśmy 240 mln ton 
ślimaków za ponad 7 mln zł. 
Jeden ślimak waży ok. 25 g.

W Polsce żyje ok. 220 niedźwiedzi.

Dorosłe osobniki osiągają 
rozmiary ok. 1–3 m w pozycji 

wyprostowanej. Masa ciała może 
przekraczać nawet 700 kg. 

Długość życia niedźwiedzi to 
30–40 lat na wolności i do 50 lat 

w niewoli.

Niedźwiedzie nie są wrogo 
nastawione do człowieka. Można 

je nawet oswoić. Przykładem może 
być niedźwiedź Wojtek, który 

towarzyszył żołnierzom 2. Korpusu 
Polskiego i brał udział w bitwie 

o Monte Cassino.

W Polsce żyje 
nieco ponad 

1000 par. 
Nasz kraj 

jest trzecim 
w Europie pod 

względem 
liczebności 

tych ptaków.

WINNICZKI
Winniczek to największy 
lądowy ślimak w Polsce. 
Jego muszla  
ma ok. 5 cm  
średnicy.

Polska fauna

Parki narodowe

Parki narodowe

Zwyczajowo wokół parków 
narodowych wyznacza się 
tzw. otulinę – dodatkową 
strefę ochronną dla zwierząt 
łownych.

Polskie parki narodowe są otwarte dla turystów,  
przy czym zwiedzanie jest ograniczone do ściśle 
wyznaczonych szlaków i ścieżek. 

Pierwszy polski park narodowy – obszar o szczególnych walorach  
przyrodniczych i krajobrazowych objęty prawną ochroną – został  
założony w 1932 r. w Pieninach. Państwo polskie wykupiło go od dwóch  
rodzin ziemiańskich za równowartość 169 kilogramów złota. Od tamtej  
pory do dzisiaj, w trosce o zachowanie w nienaruszonym stanie siedlisk  
roślin i zwierząt, wyodrębniono 23 terytoria, nadając im status  
parków narodowych.

WOLIŃSKI PARK NARODOWY
klifowe wybrzeże, polodowcowe jeziora  rokitnik, 
honkenia piaskowa, wydmuchrzyca piaskowa 

 ssaki: foka szara, morświn; ptaki: bielik, puchacz; 
owady: jelonek rogacz, kozioróg dębosz  1960

KARKONOSKI PARK NARODOWY
elementy rzeźby polodowcowej, torfowiska  ga-
tunki endemiczne: skalnica bazaltowa, dzwonek 
karkonoski, gnidosz sudecki  muflon introdukowa-
ny na początku XX wieku z Korsyki  1959

PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH
skały piaskowe o niezwykłych kształtach rzeźbione 
przez miliony lat przez wodę i wiatr  mchy, poro-
sty, roślinność naskalna  muflon, rzadkie gatunki 
wiewiórkowate i łasicowate  1993

ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY 
rumowiska skalne – gołoborza  bory jodłowe  
i bukowe, cis, modrzew, rzadkie gatunki jarzębiny 

 rzadkie motyle (przeplatka aurinia, czerwończyk 
nieparek); 150 gatunków ptaków  1950

ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY 
skały górnokredowe, bory i lasy  brzoza niska,  
zimoziół północny, turzyca strunowa, zawilec 
wielkokwiatowy  rzadkie gatunki mrówek i chrzą-
szczy; ssaki: hodowla koników polskich  1970

OJCOWSKI PARK NARODOWY 
jary, jaskinie, fomy krasowe  84 gatunki roślin 
chronionych (np. róża alpejska, brzoza ojcowska) 

 11 tysięcy gatunków zwierząt (szczególnie boga-
tą reprezentację mają nietoperze)  1956

BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY 
piętrowa struktura roślinności górskiej  rzadkie 
gatunki górskie (np. okrzyn jeleni, rogownica  
alpejska), mchy  ok. 4500 gatunków (ssaki: rysie, 
kozice, niedźwiedzie)  1954

GORCZAŃSKI PARK NARODOWY 
górskie polany  unikatowe gatunki górskie  
(liczydło górskie, tojad dzióbaty) i łąkowe  rzad-
kie płazy (traszka karpacka), ptaki (orzeł przedni) 
i ssaki (koszatka leśna)  1981

TATRZAŃSKI PARK NARODOWY 
krajobraz wysokogórski  kosodrzewina, gatunki 
endemiczne (warzucha tatrzańska, dębik ośmio-
płatkowy)  ptaki: orzeł przedni, pomurnik; ssaki: 
kozica, świstak  1955

PIENIŃSKI PARK NARODOWY 
Przełom Dunajca  gatunki endemiczne (pszonak 
pieniński, smagliczka skalna)  rzadkie gatunki 
ssaków (nietoperz podkasaniec mały), ptaków 
(pomurnik); 1600 gatunków motyli  1932

MAGURSKI PARK NARODOWY 
rezerwat skalny  75 gatunków objętych ochroną 
(storczyki, widlaki)  rzadkie ptaki (orzeł przedni, 
orlik krzykliwy), ryby (głowacz pręgopłetwy, pie-
kielnica), owady (niepylak mnemozyna)  1995

endemiczny: występujący tylko na określonym obszarze

BIESZCZADZKI PARK NARODOWY 
połoniny (hale)  gatunki endemiczne (pszeniec 
biały, tojad wschodnio-karpacki, ostrożeń wschod-
niokarpacki)  większość drapieżników występują-
cych w całej Polsce, żubry, rzadkie ptaki (dzięcioł 
białogrzbiety, siwerniak)  1973

SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY
torfowiska, bagna, wydmy  rzadkie mszaki, 
porosty i glony  ptaki: 170 gatunków lęgowych; 
owady: rzadkie chrząszcze, trzmiele i ważki; ssaki: 
morświn, rzęsorek mniejszy, borowiec wielki  1967

BORY TUCHOLSKIE
bory  rzadkie mchy, porosty, trawy, roślinność 
wodna, sasanka  owady: motyle, ważki, pszczoły; 
28 gatunków ryb, 86 gatunków ptaków (świstunka 
leśna, łabędź krzykliwy, cyraneczka)  1996

WIGIERSKI PARK NARODOWY
lasy, jeziora  rzadkie storczyki, miodokwiat   
185 gatunków ptaków, 32 gatunki ryb (sielawa, sieja), 
12 gatunków płazów, 5 gatunków gadów, 205 gatun-
ków ptaków, 46 gatunków ssaków (bóbr)  1989

BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY
bagna, torfowiska  brzoza niska, wierzba lapoń-
ska, rzadkie storczyki, widłaki, rosiczki  ptaki: 
batalion, kszyk, dubelt, wodniczka, orlik krzykliwy; 
ssaki: łoś  1993

NARWIAŃSKI PARK NARODOWY
dolina Narwi  wiele gatunków chronionych (np. 
grążel żółty, kosaciec syberyjski, pierwiosnek le-
karski)  ptaki: bielik zwyczajny, bojownik batalion, 
wodniczka; płazy: traszki, rzadkie ropuchy  1996

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY
ostatni zachowany fragment pierwotnego lasu 
Europy  pełnik europejski, kosaciec syberyjski, 
arnika górska  12 tysięcy gatunków; ssaki: żubr 
(ocalony jako gatunek w tym parku)  1932

UJŚCIE WARTY
rozlewiska, ostoja ptaków wodnych  kukułka krwi-
sta, listera jajowata, arcydzięgiel litwor, nasięźrzał 
pospolity  245 gatunków ptaków, m.in. rzadkich 
(wodniczka, derkacz, rycyk, rybitwa czarna)  2001

WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY
krajobrazy polodowcowe  grzyby, rzadkie mchy 
i porosty  ok. 3 tys. gatunków owadów (jelonek 
rogacz, kozioróg dębosz), ponad 200 gatunków 
ptaków (kraska, zimorodek, myszołów)  1957

KAMPINOSKI PARK NARODOWY
pradolina Wisły z unikatowymi wydmami śródlądo-
wymi i bagnami  bór sosnowy, dęby, roślinność łą- 
kowa  ptaki: bocian czarny, zimorodek, wodniczka, 
derkacz, sowa błotna; ssaki: łoś, bóbr, ryś, wilk  1959

DRAWIEŃSKI PARK NARODOWY
Jezioro Czarne  bory sosnowe  30 gatunków ryb, 
130 gatunków lęgowych ptaków (bielik, orlik krzykli-
wy, gągoł, zimorodek), ssaki: jeleń szlachetny, wydra 
europejska, szop pracz, jenot azjatycki  1990

POLESKI PARK NARODOWY
bagna, torfowiska, jeziora krasowe  brzoza niska, 
turzyca  ok. 200 gatunków ptaków (czapla biała  
i nadobna, dubelt, bielik, wodniczka), rzadkie ssaki: 
piżmak, karczownik ziemnowodny  1990

NAZWA PARKU
cenne elementy krajobrazowe  przykładowa flora 

 fauna  data powstania parku

1

7

2

8

3

9

4

10

5

11

6

12

13

19

14

20

15

21

16

22

17

23

18

1

2

5

3

10
9

13

14

15

17

18 19

20
21

22

23

11

12

16

8
7

6

4

Ałć! Czy komary  

też są chronionym 

walorem przyrodniczym?

Podział administracyjny

Podział administracyjny
Stolicą Polski jest Warszawa: siedziba rządu i większości urzędów 
i instytucji centralnych. Podział państwa na mniejsze jednostki 
administracyjne – województwa, powiaty i gminy – służy przybliżeniu 
władzy obywatelom. Chodzi o to, by o rozwoju lokalnych społeczności 
decydowali wybierani przez nie przedstawiciele w samorządach, 
najlepiej znający miejscowe realia i potrzeby mieszkańców.

Od 1957 do 1975 r. Polska była podzielona na 
17 województw. 1 czerwca 1975 r. na mocy 
ustawy wprowadzono podział na 49 województw, 
likwidując pośrednią jednostkę administracyjną: 
powiaty. W rezultacie tej reformy 
„dowartościowano” – jako stolice województw 
– wiele miast prowincjonalnych, które zyskały 
impuls do rozwoju. Wraz z rozdrobnieniem 
administracyjnym nie nastąpiło jednak znaczące 
wzmocnienie władzy lokalnej.

Najwięcej mieszkańców mają województwa: 
mazowieckie, śląskie, wielkopolskie i małopolskie. 
Najgęściej zaludnione są województwa: śląskie  
(371 mieszkańców na km2), małopolskie (222)  
i mazowieckie (150). Najwięcej „przestrzeni” mają 
mieszkańcy woj. podlaskiego (59).

Największą powierzchnię (35,5 tys. km2) zajmuje  
woj. mazowieckie, kolejne w tej kategorii są  
woj. wielkopolskie (30 tys. km2) i lubelskie  
(25 tys. km2). Najmniejsze jest woj. opolskie 
 (9,4 tys. km2). Największym powiatem jest powiat 
białostocki, a największym miastem na prawach 
powiatu stołeczna Warszawa (517,24 km2).

Najwięcej mieszkańców (ok. 5,3 mln) ma 
woj. mazowieckie, najmniej (niespełna milion) 
– woj. opolskie.

Woj. opolskie jest prawie cztery razy mniejsze 
od mazowieckiego.

Od 1 stycznia 1999 r. obowiązuje trójstopniowy 
podział administracyjny na województwa, 
powiaty i gminy. Obszary 49 województw 
zostały scalone do 16, których liczba i granice 
w przybliżeniu odpowiadają podziałowi z lat 
1957–1975. Województwa dzielą się na powiaty  
– obecnie jest ich 380, w tym 66 miast  
(tzw. powiatów grodzkich). Powiaty dzielą 
się na gminy – jest ich 2478, wśród nich 
302 miejskie.

NA PRZESTRZENI WIEKÓW
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Transport drogowy
Narzekanie na stan dróg to już niemal tradycja. Nie jest jednak 
wcale tak źle, jak by się mogło wydawać. Sytuacja poprawia 
się z roku na rok. Przybywa nowych dróg szybkiego ruchu, 
a poruszanie się po autostradach to już właściwie norma. 
Przyjrzyjmy się, jak wygląda transport drogowy w Polsce.

Transport drogowy

Transport drogowy to przewóz pojazdami 
samochodowymi osób i ładunków 
na drogach.  

Drogi w Polsce dzielimy na publiczne 
i wewnętrzne. Droga publiczna to droga 
gminna, powiatowa, wojewódzka lub 
krajowa. 

W zależności od wymagań technicznych 
i użytkowych drogi podzielone są na klasy 
i oznaczone odpowiednim symbolem.

STACJE BENZYNOWE
W Polsce w 2015 r. działało prawie 9 tys. stacji paliw. 
Najpopularniejszym paliwem silnikowym jest olej 
napędowy – w ciągu roku sprzedano go prawie 
14 mln m3. Konsumpcja pozostałych paliw to 5 mln m3 
w wypadku benzyny i nieco ponad 4 mln m3  
gazu (LPG).

BEZPIECZEŃSTWO 
NA DROGACH
Poprawa jakości dróg 
i modernizacja sieci drogowej 
przekładają się na zwiększenie 
bezpieczeństwa. 
W ciągu 10 lat liczba ofiar 
wypadków drogowych,  
zarówno rannych, jak i ofiar 
śmiertelnych, wyraźnie zmalała.

DOZWOLONE PRĘDKOŚCI

TYSIĘCY KILOMETRÓW 
MAJĄ POLSKIE DROGI 

PUBLICZNE

POJAZDY OSOBOWE
W roku 2014 liczba samochodów 
w Polsce przekroczyła 20 mln 
i rośnie. Oznacza to, że na dwóch 
obywateli przypada średnio 
jeden samochód osobowy. 

W ciągu 10 lat prawie dwukrotnie 
wzrosła liczba motocykli 
na Polskich drogach. 
W roku 2005 było ich 753 600, 
w 2015 – ponad 1,2 mln.

TRANSPORT TOWARÓW
Ponad 75% wszystkich towarów przewożonych jest 
środkami transportu drogowego. W 2015 r. przewieziono 
w ten sposób 1,5 mld ton ładunków. W ciągu 10 lat ilość 
transportowanych towarów wzrosła o połowę. 

liczba samochodów  
osobowych  
w tysiącach

drogi 
powiatowe

drogi 
gminne

drogi wojewódzkie i krajowe,  
w tym autostrady i drogi ekspresowe

59% 30% 11%

SIEĆ AUTOSTRAD
W latach 2005–2015 długość 
oddanych do użytku odcinków 
autostrad potroiła się. Wciąż trwają 
prace nad kolejnymi odcinkami. 

Przejazd autostradami jest w naszym 
kraju częściowo odpłatny (przejazd 
np. na trasie Stryków – Warszawa 
jest w tej chwili nieodpłatny).

w budowie
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Najwyższe budowle

Maszt radiowo- 
-telewizyjny  

w Mysłowicach

Maszt radiowo- 
-telewizyjny  
w Pieczewie

Maszt radiowo- 
-telewizyjny  

Zygry

Kolejne rekordowe pod względem wysokości 
maszty telekomunikacyjne mieszczą się  
w Piaskach (342 m), Klepaczkach (340 m), 
Raszynie (335 m), Krynicach (331 m), Solcu 
Kujawskim (330 m), Miłkach (327 m),  
Rusinowie (320 m), Bydgoszczy (320 m),  
Kimży (320 m), Żółwieńcu (320 m),  
Chwaszczynie (317 m), Jemiołowie (314 m) 
i Mikstacie (300 m).

Następną  
kategorię 
rekordowych 
konstrukcji zajmują 
kominy. 300 m 
– jak kawęczyński 
– mierzą kominy 
elektrociepłowni  
w Bełchatowie, 
Jaworznie, Rybniku 
i Kozienicach.

192 m mierzy również inny warszawski biurowiec – Rondo 1. 
Kolejne miejsca w rankingu drapaczy chmur zajmują 
Centrum LIM (170 m), Warsaw Financial Center (165 m) 
i hotel InterContinental (163,5) – wszystkie w stolicy.

W 2017 r. w wieżowcu zbudowanym przez 
koreański koncern Daewoo na poziomie 
technicznym zadomowiła się parka sokołów 
wędrownych. Doczekała się tu potomstwa!

Najwyższa budowla 
sakralna w Polsce

W bazylice 
znajduje się 
największy 
w Polsce  
(13. na świecie) 
zespół organów 
złożony z pięciu 
instrumentów o 157 
piszczałkach. 

Elektro- 
ciepłownia  
Kawęczyn

Pałac Kultury 
i Nauki 
w Warszawie

Warsaw Trade Tower 
w Warszawie

Złota 44 
w Warszawie

Bazylika w Licheniu

368 m365 m

346 m

300 m

230 m
208 m

192 m

146 m

Trudno w to uwierzyć, ale przez długie 17 lat – od 1974 do 1991 r.  
– najwyższa konstrukcja na świecie wyrastała w rodzimym Konstantynowie 
niedaleko Płocka. Radiowy maszt, mierzący 646 m, byłby rekordzistą jeszcze 
dłużej, bo aż do 2008 r., gdy powstał wieżowiec Burdż Chalifa w Dubaju. 
Niestety podczas prac konserwatorskich runął i już go nie odbudowano.

Najwyższe budowle

Najwyższa budowla 
świata to wieżowiec Burdż Chalifa 

w Dubaju mierzący 829 metrów 

- rozwiń miarkę i porównaj 
z masztem w Mysłowicach.

DLA PORÓWNANIA
Identyczną wysokość co bazylika 
w Licheniu ma piramida Cheopsa.
Wieża Eiffla mierzy 300 m, czyli 
tyle co kominy największych 
polskich elektrociepłowni.

Potrawy regionalne

Potrawy regionalne
Wszyscy pamiętamy z dzieciństwa smak pewnych potraw. Kotlet 
schabowy czy pierogi z mięsem to obowiązkowe dania w każdym polskim 
domu i stała pozycja w restauracyjnym menu. Mimo popularności 
kebabu i pizzy nie rezygnujemy z przysmaków kuchni regionalnej.  
Jakie są tradycyjne polskie potrawy i z jakich stron kraju pochodzą?

KOTLET SCHABOWY
Kotlet  wieprzowy 
panierowany. Podawany 
najczęściej z ziemniakami 
i surówką. Jest to jedna 
z  najbardziej popularnych 
potraw w kuchni polskiej.

ROGALE ŚWIĘTOMARCIŃSKIE
Przysmak z Poznania i okolic. Piecze się je 
na 11 listopada – Dzień św. Marcina.

KARTACZE
Kuchnia podlaska. Potrawa w kształcie kuli 
wyrabianej z masy  ziemniaczanej , nadziewanej 
najczęściej przyprawionym mięsem mielonym.

KLUSKI ŚLĄSKIE
Kuchnia śląska. Kuliste kluski z masy 
ziemniaczanej, z charakterystycznym 
wgłębieniem w środku, podawane ze skwarkami.

SĘKACZ
Kuchnia podlaska. Ciasto biszkoptowe pieczone 
na obracającym się rożnie. 

OBWARZANKI KRAKOWSKIE
Kuchnia małopolska. Pieczywo w kształcie okręgu, 
posypane najczęściej makiem, solą lub sezamem. 
Jeden z symboli Krakowa.

BUNDZ I OSCYPEK
Sery z mleka owczego wytwarzane głównie na 
Pod halu. Bundz to ser miękki, a oscypek twardy 
i wędzony, o charakterystycznym wrzecionowatym 
kształcie. 

POZNAŃSKIE SZAGÓWKI - KOPYTKA
Kuchnia wielkopolska. Gotowane kawałki ciasta 
z mąki i ziemniaków.

BIGOS
Potrawa przygotowywana 
z gotowanej kiszonej kapusty 
i mieszanki różnych gatunków 
mięsa i wędlin, z dodatkiem 
grzybów, cebuli lub suszonych 
śliwek. Zmieszane składniki należy 
długo dusić, nawet kilka dni.

CHŁODNIK LITEWSKI
Kuchnia podlaska. Zupa przygotowywana 
z gotowanej botwiny, zmieszanej ze zsiadłym 
mlekiem, z dodatkiem kopru lub jajka.

ŻUREK KUJAWSKI
Kuchnia kujawska. Żurek przygotowywany 
na bazie aromatycznego wywaru z gotowanej 
szynki i białej kiełbasy.

PIEROGI
Kawałki ciasta wypełnione  
farszem, ugotowane w wodzie,  
pieczone lub smażone. Nadzienie  
może być różne w zależności od  
regionu. Popularne są pierogi 
z mięsem, kapustą, serem lub z serem 
i ziemniakami (tzw. ruskie).

WUZETKA
Ciastko czekoladowe wymyślone przez warszaw-
skiego cukiernika z okazji powstania trasy W-Z. 

Polska w rankingach

Polska w rankingach

GRYKA

Według Banku Światowego polska gospodarka zajmuje 23. miejsce 
na świecie pod względem produktu krajowego brutto (PKB), czyli 
zsumowanej wartości wszystkich wytworzonych dóbr i usług. W ostatnim 
czasie indeks ten rośnie dość szybko, zwłaszcza na tle państw tzw. starej 
Unii. W rankingu US News & World Report nasz kraj jest też dość wysoko 
pod względem przedsiębiorczości (27. miejsce) i otwartości na biznes (38.). 
Przyjrzyjmy się kilkunastu produktom, w których wytwarzaniu 
Polska jest potęgą.
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Polska specjalność na skalę światową 
– pszenżyto w odmianie „Lasko” – to wydajne 
i odporne zboże, wyhodowane w 1982 r.

Na Polskę przypada ponad 6% światowego  
eksportu mebli. Nasze produkty trafiają głównie 
do Niemiec, Wielkiej Brytanii, Czech i Francji.

Polska jest europejskim potentantem w produkcji pieczarek. 
90% tych grzybów trafia do krajów Unii Europejskiej. Nasi 
hodowcy produkują również boczniaki, a nawet trufle.

Głównymi odbiorcami polskich 
szparagów są Niemcy, Holandia  

i Wielka Brytania.

W latach 70. XX w. Polska była drugim, po ZSRR, 
producentem ziemniaków na świecie. Obecnie zajmuje 

pod tym względem 10. miejsce; liderem są Chiny.

Największymi odbiorcami 
polskiej wieprzowiny są Włochy, 

Niemcy, Stany Zjednoczone  
i Hongkong.

Polska mieści się w drugiej dziesiątce światowych  
liderów w produkcji soli kamiennej (13.) i stali (17).

W całokształcie produkcji  
owoców Polska zajmuje  
22. miejsce na świecie.

Światowym gigantem w produkcji metali 
szlachetnych, głównie srebra i miedzi, 
jest Grupa KGHM Polska Miedź.
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Granice

Granice
Nasz kraj graniczy z siedmioma sąsiadami: Niemcami, Słowacją, 
Czechami, Rosją, Litwą, Białorusią i Ukrainą. Na północy rozciąga się 
tzw. granica morska, wyznaczająca podział wód terytorialnych Morza 
Bałtyckiego. W sumie granice Polski wynoszą 3511 km. Ich ochrona 
leży w gestii uzbrojonej i umundurowanej służby – Straży Granicznej 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

GRANICE PRZEDWOJENNE

PORÓWNANIE  
DŁUGOŚCI GRANIC

SĄSIEDZI

W 1951 r. doszło, na podstawie umów dwustronnych, do dwóch 
korekt granic Polski. Pierwsza dotyczyła wymiany terenów 
o powierzchni ok. 480 km2 z ZSRR. Polska odstąpiła fragment 
województwa lubelskiego, a Związek Radziecki Polsce Ustrzyki 
Dolne i kilka okolicznych wsi. Powody tej wymiany nie są jasne. 
Druga „wymiana” dotyczyła granicy polsko-niemieckiej  
na wyspie Uznam i miała na celu udostępnienie mieszkańcom  
Świnoujścia pobliskiego źródła ujęcia wody pitnej.

KOREKTY 
GRANIC

1951

Granice Polski w czasach II Rzeczypospolitej rozciągały się na długości 5529 km.
Burzliwy proces kształtowania się terytorium II Rzeczypospolitej po I wojnie 
światowej zakończył się w 1922 r. Zaważyły na nim wyniki plebiscytów na Śląsku, 
Warmii i Mazurach, lokalne powstania Polaków oraz wojna z Rosją w 1920 r. 
Wywalczone granice Polska utrzymała do wybuchu II wojny światowej.

W 1938 r. Rzeczpospolita przyłączyła się do dyplomatycznej presji 
hitlerowskich Niemiec na Czechosłowację, żądając ze swojej strony 
przyłączenia do Polski spornego obszaru Zaolzia. Biorąc pod uwagę 
dalszy przebieg wydarzeń, których kulminacją był wybuch wojny,  
była to decyzja nadzwyczaj krótkowzroczna i nieroztropna.

Najdłuższą granicę na świecie mają Chiny. 
Najdłuższą granicą międzypaństwową 
jest granica pomiędzy Kanadą a Stanami 
Zjednoczonymi. W Europie najdłuższa 
granica oddziela Szwecję od Norwegii. 

Siedmiu sąsiadów to całkiem sporo w porównaniu z innymi 
państwami świata. Unia Europejska jako całość ma ich 20, 
Chiny – 16, Rosja – 14. 

Obecny przebieg 
granicy z Niemcami 
jest podobny 
do tego z czasu 
pierwszych Piastów. 
We współczesnym 
kształcie został 
ustanowiony 
decyzją aliantów 
na konferencjach 
jałtańskiej  
i poczdamskiej po 
zakończeniu II wojny 
światowej w 1945 r.

Południowa granica  
z Czechami i Słowacją 
istnieje od 1 stycznia 
1993 r., czyli rozpadu 
Czechosłowacji na dwa 
niezależne państwa.

Obecne granice Polski 
z Białorusią i Ukrainą 

istnieją od chwili 
wyodrębnienia się obu 

republik ze Związku 
Radzieckiego w sierpniu 

1991 r. Granice te są 
dziś zewnętrznymi  

granicami Unii  
Europejskiej.

Obecna granica 
polsko-litewska istnieje 
od momentu uzyskania 
niepodległości Litwy od 

ZSRR w 1991 r.

Rosja 
(Obwód 

Kaliningradzki) 

210 km

Białoruś

418 km

Litwa 

104 km

Chiny 
22 147 kmEU – 20 Chiny – 16 Rosja – 14 Polska – 7 

Rosja
20 017 km

Brazylia 
14 691 km

Indie
14 103 km

Polska
3511 km

Ukraina

535 km

Słowacja 

541 km

Czechy

796 km

Niemcy

467 km

granica morska
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Granice

Granice
Nasz kraj graniczy z siedmioma sąsiadami: Niemcami, Słowacją, 
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Rzeczypospolitej Polskiej. 
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Druga „wymiana” dotyczyła granicy polsko-niemieckiej  
na wyspie Uznam i miała na celu udostępnienie mieszkańcom  
Świnoujścia pobliskiego źródła ujęcia wody pitnej.
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Burzliwy proces kształtowania się terytorium II Rzeczypospolitej po I wojnie 
światowej zakończył się w 1922 r. Zaważyły na nim wyniki plebiscytów na Śląsku, 
Warmii i Mazurach, lokalne powstania Polaków oraz wojna z Rosją w 1920 r. 
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przyłączenia do Polski spornego obszaru Zaolzia. Biorąc pod uwagę 
dalszy przebieg wydarzeń, których kulminacją był wybuch wojny,  
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jest granica pomiędzy Kanadą a Stanami 
Zjednoczonymi. W Europie najdłuższa 
granica oddziela Szwecję od Norwegii. 
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państwami świata. Unia Europejska jako całość ma ich 20, 
Chiny – 16, Rosja – 14. 
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światowej w 1945 r.
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1993 r., czyli rozpadu 
Czechosłowacji na dwa 
niezależne państwa.
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Podział administracyjny

Podział administracyjny
Stolicą Polski jest Warszawa: siedziba rządu i większości urzędów 
i instytucji centralnych. Podział państwa na mniejsze jednostki 
administracyjne – województwa, powiaty i gminy – służy przybliżeniu 
władzy obywatelom. Chodzi o to, by o rozwoju lokalnych społeczności 
decydowali wybierani przez nie przedstawiciele w samorządach, 
najlepiej znający miejscowe realia i potrzeby mieszkańców.

Od 1957 do 1975 r. Polska była podzielona na 
17 województw. 1 czerwca 1975 r. na mocy 
ustawy wprowadzono podział na 49 województw, 
likwidując pośrednią jednostkę administracyjną: 
powiaty. W rezultacie tej reformy 
„dowartościowano” – jako stolice województw 
– wiele miast prowincjonalnych, które zyskały 
impuls do rozwoju. Wraz z rozdrobnieniem 
administracyjnym nie nastąpiło jednak znaczące 
wzmocnienie władzy lokalnej.

Najwięcej mieszkańców mają województwa: 
mazowieckie, śląskie, wielkopolskie i małopolskie. 
Najgęściej zaludnione są województwa: śląskie  
(371 mieszkańców na km2), małopolskie (222)  
i mazowieckie (150). Najwięcej „przestrzeni” mają 
mieszkańcy woj. podlaskiego (59).

Największą powierzchnię (35,5 tys. km2) zajmuje  
woj. mazowieckie, kolejne w tej kategorii są  
woj. wielkopolskie (30 tys. km2) i lubelskie  
(25 tys. km2). Najmniejsze jest woj. opolskie 
 (9,4 tys. km2). Największym powiatem jest powiat 
białostocki, a największym miastem na prawach 
powiatu stołeczna Warszawa (517,24 km2).

Najwięcej mieszkańców (ok. 5,3 mln) ma 
woj. mazowieckie, najmniej (niespełna milion) 
– woj. opolskie.

Woj. opolskie jest prawie cztery razy mniejsze 
od mazowieckiego.

Od 1 stycznia 1999 r. obowiązuje trójstopniowy 
podział administracyjny na województwa, 
powiaty i gminy. Obszary 49 województw 
zostały scalone do 16, których liczba i granice 
w przybliżeniu odpowiadają podziałowi z lat 
1957–1975. Województwa dzielą się na powiaty  
– obecnie jest ich 380, w tym 66 miast  
(tzw. powiatów grodzkich). Powiaty dzielą 
się na gminy – jest ich 2478, wśród nich 
302 miejskie.

NA PRZESTRZENI WIEKÓW

LUDNOŚĆ
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1999–

Łódzkie

Warmińsko-
-MazurskieZachodnio-

pomorskie Podlaskie

Lubelskie

Podkarpackie

Małopolskie

Świętokrzyskie
ŚląskieOpolskie

Dolnośląskie

Lubuskie
Wielkopolskie

Kujawsko-
-Pomorskie

Mazowieckie

Pomorskie

prowincje

okręgi

XIV w.

powiaty

gminy

zabór rosyjski: gubernie
zabór pruski: rejencje

zabory

województwa

powiaty

II RP

województwa

gminy

powiaty

1957-1975

województwa

gminy

1975-1998

województwa

powiaty

RP Obojga 
Narodów

województwa

gminy

powiaty

1999

1975–1998

Przyroda i geografia

1312

Podział administracyjny

Podział administracyjny
Stolicą Polski jest Warszawa: siedziba rządu i większości urzędów 
i instytucji centralnych. Podział państwa na mniejsze jednostki 
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Najwięcej mieszkańców mają województwa: 
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powiatu stołeczna Warszawa (517,24 km2).
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Język i dialekty
Większość z nas posługuje się polskim językiem ogólnym, wspólnym  
dla wszystkich regionów kraju. Znamy go ze szkoły i środków masowego  
przekazu. Istnieją jednak regionalne odmiany języka polskiego.  
W zależności  od tego, skąd pochodzimy, możemy używać innych 
wyrazów na określenie tych samych rzeczy i zjawisk, możemy też je 
inaczej wymawiać.

ZASIĘG DIALEKTÓW

POCHODZENIE JĘZYKA POLSKIEGO

ODMIANY POLSZCZYZNY

Jak duże są różnice w wymowie i słownictwie między dialektami, niech zilustruje tekst modlitwy Ojcze Nasz: 

Łojcze nosz, kieryś je w niebie, 
świyńć sie imie Twoji, 
Przidź Krůlestwo Twoji, 
Bydź wola Twoja, jako 
w niebie, tak i na ziymi. 
Chleba naszego powszedniego 
dej nóm dzisiok i łodpuść nům nasze winy, 
kiej i my łodpuszczómy 
naszym winowajcóm. 
I nie wůdź nos na pokuszyni, 
ale nos zbow łode złego.

Uejcze nosz, co żeś jes w niebie, 
świyńć się imie Twueje, 
Przyńdź królestwo Twueje, 
Buńdź wuela twueja 
jak w niebie tak i na ziymi. 
Chleba naszygu puewszedniygu 
dej num dzisiej i uedpuś num nasze winy 
jak i my uedpuszczumy 
naszym winowajcum.
I nie wuydź nos na puekuszynie,  
ale zbow nos uede złygu.

Òjcze nasz, jaczi jes w niebie, 
niech sã swiãcy Twòje miono, 
Niech przińdze Twòje królestwò, 
Niech mdze Twòja wòlô 
jakno w niebie tak téż na zemi. 
Chleba najégò, pòwszédnégò 
dôj nóm dzysô i òdpùscë nóm naje winë, 
jak i më òdpùszcziwómë 
naszim winowajcóm. 
A nie dopùscë na nas pòkùszeniô, 
ale nas zbawi òde złégò. 

Dialekt kaszubski 
bywa uznawany 
za odrębny język.

Mapka pokazuje zasięg występowania dialektów, czyli odmian 
polszczyzny różniących się od języka ogólnego pewnym 
zakresem słownictwa i wymawiania głosek.

Język polski należy do rodziny języków zachodniosłowiańskich. 
Jego najbliższymi kuzynami są czeski, słowacki, kaszubski, 

dolnołużycki i górnołużycki (oraz wymarły połabski). 

język prasłowiański

zachodniosłowiańskie

grupa czesko-
-słowacka

grupa 
lechicka

JĘZYK POLSKI

grupa 
łużycka

południowosłowiańskie

wchodniosłowiańskie

j. irańskie j. italskie j. indoaryjskie
j. celtyckie grecki

j. germańskie i inne

języki słowiańskie 
i bałtyckie

„prajęzyk” 
– język praindoeuropejski

W naszym rodzimym języku można wyróżnić wiele odmian, charakteryzujących się specyficznym 
słownictwem lub wymową. Podstawowym kryterium podziału są regiony, w których są używane (dialekt, 
gwara ludowa, regionalizmy), ale zmienność języka dotyczy też np. grup zawodowych i środowiskowych.

Mazurzenie 
Spółgłoski sz, ż, cz, dż wymawiane  
jako s, z, c, dz, np. lepsy, starsy, 
ojcyzna, zaba, dzdzownica.

Kaszubienie
Wymawianie twardo spółgłosek ć, dź,  
ś, ź jako c, dz, s, z, np. sedzec (siedzieć). 

Szadzenie
Odwrotność mazurzenia (s, z, c, dz jako 
sz, ż, cz, dż): faszola, żabawa, żapłacić.

Jabłonkowanie
Taka sama wymowa sz, ż, cz, dż oraz 
ś, ź, ć, dź jako zmiękczonych sz’, ż’, cz’, 
dż’, np. cziarni czielak (czarny cielak), 
szieszcz’ (sześć).

Język polski jest 
codziennym 
językiem dla  
ok. 44 mln ludzi 
na świecie.

Język polski 
ukształtował się 
w pasie między 
Wielkopolską, 
Śląskiem  
i Małopolską.

język literacki, 
staranny, rozumiany 

przez ogół  
Polaków, język dzieł 

literackich

język potoczny, 
bardziej  

chaotyczny, służący 
do codziennej  
komunikacji

gwara miejska  
lub środowiskowa 

z własnym 
słownictwem

gwara ludowa, 
„pododmiana” 
terytorialna  

dialektu

socjolekt,  
język używany  
przez grupę 
zawodową  

lub subkulturę

XIII-wieczna „Księga henrykowska” zawiera najstarsze 
zdanie zapisane w języku polskim. I jednocześnie najstarszy 
dowód na to, że Polacy od najdawniejszych czasów są… 
dżentelmenami! Otóż chłop Brukała wypowiada do swojej 
żony „Daj, ać ja pobruszę, a ty poczywaj”, co w dzisiejszym 
języku brzmiałoby: „Daj, teraz ja pomielę, a ty odpocznij”…

Daj, ać ja 

pobruszę, 

a ty poczy-

waj!

Przyroda i geografia
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Burze i tornada

Burze i tornada

14 lipca trąba powietrzna zniszczyła 53 budynki 
i połamała 550 hektarów drzew w Borach 
Tucholskich.

Wichura nad Wrocławiem 
zrzuciła hełm z wieży kościoła 
garnizonowego św. Elżbiety 
na teren przykościelnego 
cmentarza. 

Trąba powietrzna 
przechodząca 
pod Lesznem 
porwała 37-letniego 
mężczyznę, rzucając 
go na ziemię 
kilkanaście metrów 
dalej.

Jak donieśli kronikarze, nad Żerkowem pojawiła się „z szumem wielkim 
i stłumionym łoskotem czarna chmura, która u dołu swego miała zakręcony 
lejek, podobny do końca skorupy ślimaczej. Lejek ten opuszczał i rozszerzał 

się coraz to bardziej w szybkim biegu chmury i wziął ją prawie całą w wir 
swój i taniec. Naraz zerwał się tak straszliwy wicher, iż w oka mgnieniu 
połamał najtęższe drzewa, lub powyrywał je z korzeniem i że wszystko 

powywracał i zniszczył, co znalazł w obwodzie swoim”.

Wielu badaczy wyraża pogląd, że znaczna liczba anomalii pogodowych  
w ostatnich latach, także w Polsce, jest związana z ocieplaniem się  
klimatu. Jednak ze źródeł historycznych wynika, że zabójcze burze  
i trąby powietrzne nawiedzały nasz kraj również przed wiekami...

4 lipca potężna wichura powaliła 12 tysięcy hektarów 
Puszczy Piskiej na Mazurach - to prawdopodobnie 
największa strata w polskim drzewostanie w dziejach.  

Biały szkwał na Mazurach o rekordowej prędkości 
wiatru 126 km/h przewrócił kilkanaście jachtów.

Trąba 
powietrzna 
nad Warszawą 
porwała 
swoim wirem 
ryby z Wisły, 
rozrzucając je  
w pobliżu 
pałacu 
hrabiego 
Potockiego.

2002

2007

1680

2012

1529

2004

1882

1931

1862

W związku  

z zaistniałą wichurą, 

która burzy mi 

fryzurę, uciekam ze 

swoimi złośliwościami 

na inną stronę.

Największa trąba powietrzna w historii  
Polski przeszła przez Lublin 
z prędkością ok. 370 km/h. Wichura 
przewracała wagony kolejowe, 
wyginała stalowe konstrukcje, 
powyrywała dziesiątki drzew, powaliła 
masywny komin, zrywała dachy 
i trakcje elektryczne. Jeśli wierzyć 
ówczesnym gazetom, wiatr uniósł 
nawet autobus pełen ludzi, miotając 
nim o budynek. Nawałnica zabiła 
sześć osób.

Wedle relacji sekretarza królowej 
Marii Kazimiery przez Wlianów 
przeszła „burza niesłychanej 
gwałtowności, połączona 
z grzmotem i deszczem nawalnym. 
Wicher straszliwy obalił część 
stajen królewskich (…) a łamiąc 
grube belki sprawił taki huk, jakby 
z wielu dział naraz wystrzelono, 
powywracał z korzeniem 
najgrubsze drzewa w ogrodzie 
królewskim, pozrywał dachy z wielu 
domów, a nawet z kościoła ojców 
Karmelitów”.
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Jeziora

Jeziora
W Polsce znajduje się wiele pięknych jezior – nie tylko na Mazurach,  
ale także na Pojezierzu Pomorskim i w Tatrach oraz w głębi kraju  
– na Pojezierzu Wielkopolsko-Kujawskim. Przypomnijmy, ile ich jest,  
które z nich są największe i najgłębsze, dokąd musimy pojechać,  
aby je zobaczyć. 

Jeziora w Polsce zajmują jedynie 0,9% powierzchni kraju.
W naszym kraju znajduje się  7081 jezior o powierzchni  
większej niż 1 ha. Ich łączna powierzchnia to 2813,77 km2.
Najwięcej jezior znajduje się na POJEZIERZU POMORSKIM  
(47,7% ogólnej liczby jezior) i MAZURSKIM (29,1% 
wszystkich jezior).

W ciągu ostatnich 60 lat liczba jezior zmniejszyła się  
o ponad 10%. Jest to spowodowane wysychaniem małych 
zbiorników.

NAJWIĘKSZE JEZIORA 
W POLSCE
Jeziora w Polsce są raczej 
niewielkie. Przeważają zbiorniki 
o powierzchni 1 – 50 ha. 
Stanowią one 85,9% wszystkich 
jezior. 57,2% zbiorników ma 
powierzchnię mniejszą niż 10 ha. 
29 polskich jezior ma powierzchnię 
przekraczającą 10 km2.

Najpłytsze jeziora 
w Polsce to Dołgie 
Małe i Dołgie Wielkie 
w Słowińskim Parku 

Narodowym. Ich 
średnia głębokość 

to ok. 70 cm.

JEZIORO HAŃCZA  
– 108,5 M

Niektóre jeziora to tzw. KRYPTODEPRESJA, 
czyli zagłębienie terenu, którego dno  
znajduje się poniżej poziomu morza.  
Należą do nich m.in. jeziora Miedwie,  
Żarnowieckie i Łebsko. 

 SZTUCZNE ZBIORNIKI WODNE
Obok jezior naturalnych istnieją w Polsce także   
sztuczne zbiorniki wodne.  Pełnią one funkcje 
retencyjne, przeciwpowodziowe, energetyczne 
i rekreacyjne. Najstarszym sztucznym 
zbiornikiem wodnym na obszarze Polski jest 
Jezioro Zygmunta Augusta – powstało  
w połowie XVI w. na rzece Nereśl. Największą 
pojemność ma Jezioro Solińskie.

JEZIORA GÓRSKIE
Polodowcowowymi jeziorami są stawy 
tatrzańskie, (staw to nazwa zwyczajowa), 
takie jak Morskie Oko i Czarny Staw 
Gąsienicowy.

Znikające jeziora przekształcają się  
w mokradła (bagna lub torfowiska), które 
obecnie stanowią 8% powierzchni kraju. 
Największe znajdują się na pojezierzach 
oraz na Polesiu Lubelskim. 

Bagna często znajdują się pod ochroną. 
Przykładem mogą być znajdujące się na 
terenie Biebrzańskiego i Narwiańskiego 
Parku Narodowego.

NAJGŁĘBSZE 
JEZIORA W POLSCE
Polskie jeziora – choć 
powierzchniowo niewielkie 
– są dosyć głębokie. 
Najgłębsze - jezioro Hańcza 
–  sięga 108,5 m i jest 
najgłębszym jeziorem nie tylko 
w Polsce, ale i na całym Niżu 
Środkowoeuropejskim.

JEZIORO ŚNIARDWY  
– 113,8 KM2

JEZIORO  
SOLIŃSKIE  
- 472 HM3

JEZIORO ŻARNOWIECKIE
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W Polsce znajduje się wiele pięknych jezior – nie tylko na Mazurach,  
ale także na Pojezierzu Pomorskim i w Tatrach oraz w głębi kraju  
– na Pojezierzu Wielkopolsko-Kujawskim. Przypomnijmy, ile ich jest,  
które z nich są największe i najgłębsze, dokąd musimy pojechać,  
aby je zobaczyć. 

Jeziora w Polsce zajmują jedynie 0,9% powierzchni kraju.
W naszym kraju znajduje się  7081 jezior o powierzchni  
większej niż 1 ha. Ich łączna powierzchnia to 2813,77 km2.
Najwięcej jezior znajduje się na POJEZIERZU POMORSKIM  
(47,7% ogólnej liczby jezior) i MAZURSKIM (29,1% 
wszystkich jezior).

W ciągu ostatnich 60 lat liczba jezior zmniejszyła się  
o ponad 10%. Jest to spowodowane wysychaniem małych 
zbiorników.

NAJWIĘKSZE JEZIORA 
W POLSCE
Jeziora w Polsce są raczej 
niewielkie. Przeważają zbiorniki 
o powierzchni 1 – 50 ha. 
Stanowią one 85,9% wszystkich 
jezior. 57,2% zbiorników ma 
powierzchnię mniejszą niż 10 ha. 
29 polskich jezior ma powierzchnię 
przekraczającą 10 km2.

Najpłytsze jeziora 
w Polsce to Dołgie 
Małe i Dołgie Wielkie 
w Słowińskim Parku 

Narodowym. Ich 
średnia głębokość 

to ok. 70 cm.

JEZIORO HAŃCZA  
– 108,5 M

Niektóre jeziora to tzw. KRYPTODEPRESJA, 
czyli zagłębienie terenu, którego dno  
znajduje się poniżej poziomu morza.  
Należą do nich m.in. jeziora Miedwie,  
Żarnowieckie i Łebsko. 

 SZTUCZNE ZBIORNIKI WODNE
Obok jezior naturalnych istnieją w Polsce także   
sztuczne zbiorniki wodne.  Pełnią one funkcje 
retencyjne, przeciwpowodziowe, energetyczne 
i rekreacyjne. Najstarszym sztucznym 
zbiornikiem wodnym na obszarze Polski jest 
Jezioro Zygmunta Augusta – powstało  
w połowie XVI w. na rzece Nereśl. Największą 
pojemność ma Jezioro Solińskie.

JEZIORA GÓRSKIE
Polodowcowowymi jeziorami są stawy 
tatrzańskie, (staw to nazwa zwyczajowa), 
takie jak Morskie Oko i Czarny Staw 
Gąsienicowy.

Znikające jeziora przekształcają się  
w mokradła (bagna lub torfowiska), które 
obecnie stanowią 8% powierzchni kraju. 
Największe znajdują się na pojezierzach 
oraz na Polesiu Lubelskim. 

Bagna często znajdują się pod ochroną. 
Przykładem mogą być znajdujące się na 
terenie Biebrzańskiego i Narwiańskiego 
Parku Narodowego.

NAJGŁĘBSZE 
JEZIORA W POLSCE
Polskie jeziora – choć 
powierzchniowo niewielkie 
– są dosyć głębokie. 
Najgłębsze - jezioro Hańcza 
–  sięga 108,5 m i jest 
najgłębszym jeziorem nie tylko 
w Polsce, ale i na całym Niżu 
Środkowoeuropejskim.

JEZIORO ŚNIARDWY  
– 113,8 KM2

JEZIORO  
SOLIŃSKIE  
- 472 HM3

JEZIORO ŻARNOWIECKIE



Bielik bywa błędnie  
uważany za orła, podczas 
gdy należy do rodziny 
jastrzębiowatych.

Polska fauna
Poznanie różnych gatunków roślin i zwierząt pomaga lepiej zrozumieć 
otaczającą nas przyrodę. W Polsce występuje około 36 tysięcy 
gatunków zwierząt. Wiele z nich żyje w rezerwatach przyrody, inne 
możemy zobaczyć, wybierając się na spacer. Przedstawiamy te 
najbardziej dla naszego kraju charakterystyczne.    

Wilki jedzą  
nie tylko mięso. Bardzo  
smakują im także owoce i różne 
inne rośliny – trawy i zioła.

BIELIKI
Zwierzęciem, które kojarzy się z Polską, 
jest bielik – specjaliści uznają, że ptak 
występujący we współczesnym polskim 
herbie najbardziej przypomina właśnie 
bielika.

Najwięcej bielików występuje na Pomorzu 
Zachodnim, głównie na wyspie Wolin. 
50 bielików żyje w Parku Narodowym 
„Ujście Warty”. Ptaki te zamieszkują 
także północno-wschodnie obszary 
Polski.

BOCIANY
Żyją na terenach wilgotnych ze stawami, 
łąkach. Zasiedlają Afrykę Północną 
i Półwysep Iberyjski oraz środkową 
i wschodnią Europę. Zimują w tropiku 
afrykańskim i Afryce Wschodniej. 

Żywią się płazami, mięczakami, 
owadami i dżdżownicami. 
Gniazda zakładają 
na dachach wiejskich 
domostw, na wysokich 
słupach i drzewach.

Podczas VI międzynarodowego 
spisu bociana białego w sezonie 

2004–2005 odnotowano  
52 500 par w Polsce.

W latach 2014–2015 liczba 
bocianów w Polsce spadła 

do 45 000 par.
25% światowej 

populacji 
bocianów 

mieszka 
w Polsce.

WILKI
Polują głównie na sarny, łosie 
i jelenie. Średnio wilk potrzebuje  
ok. 5 kg mięsa dziennie, ale może 
zjeść nawet 10 kg. Sporadycznie 
napada na zwierzęta gospodarskie, 
jeśli pozostawiono je bez opieki.

Na zmniejszenie liczby wilków 
w Europie wpłynęła ekspansja 

człowieka i kłusownictwo. 
Populacja w Polsce stopniowo 

się odradza. Według  
danych GUS w 2015 r.  

w Polsce żyły 1484 wilki.

W Polsce najwięcej wilków 
żyje w województwach: 

podkarpackim,  
małopolskim, podlaskim,  

warmińsko-mazurskim.
Obszary górskie, zwłaszcza 

Karpaty, to dla nich miejsca 
bezpieczne, obfitujące 

w kryjówki i pożywienie.

ŻUBRY
W Polsce żyją 1553 żubry.
Prawie połowa polskiej wolnej 
populacji skupiona jest w Puszczy 
Białowieskiej. 

Dzikie żubry spotkać można także m.in. 
w Bieszczadach, Puszczy Knyszyńskiej, 
Puszczy Boreckiej, w rejonie Mirosławca 
i Drawska Pomorskiego w województwie 
zachodniopomorskim, a także w okolicy 
Trzcianki w województwie wielkopolskim. 

W 1923 r. powstało 
Międzynarodowe 

Towarzystwo 
Ochrony Żubra, 

założone 
w celu ratowania 

gatunku. Sześć lat 
później dwa pierwsze 

reprodukowane 
żubry znalazły się na 

wolności w Puszczy 
Białowieskiej.

Dorosły samiec  
żubra waży średnio 

700 kg, samica  
zaś nieco ponad 

420 kg.

NIEDŹWIEDZIE
Niedźwiedzie brunatne 
zamieszkują Azję, Europę 
Północną i Amerykę Północną.  
W Polsce występują 
jedynie w Karpatach, 
na Podkarpaciu, w Tatrach 
i Bieszczadach. Wybierają  
do życia tereny górskie 
i dobrze zalesione. Dawniej 
mieszkały także w Polsce 
centralnej, jednak ostatni 
osobnik na tym terenie został 
zabity pod koniec XVII w.

Niedźwiedzie odżywiają się właściwie 
wszystkim – runem leśnym, jajami 
ptaków, rybami, ślimakami.

Rośnie popularność hodowli 
winniczków w Polsce. W 2015 r. 

wyeksportowaliśmy 240 mln ton 
ślimaków za ponad 7 mln zł. 
Jeden ślimak waży ok. 25 g.

W Polsce żyje ok. 220 niedźwiedzi.

Dorosłe osobniki osiągają 
rozmiary ok. 1–3 m w pozycji 

wyprostowanej. Masa ciała może 
przekraczać nawet 700 kg. 

Długość życia niedźwiedzi to 
30–40 lat na wolności i do 50 lat 

w niewoli.

Niedźwiedzie nie są wrogo 
nastawione do człowieka. Można 

je nawet oswoić. Przykładem może 
być niedźwiedź Wojtek, który 

towarzyszył żołnierzom 2. Korpusu 
Polskiego i brał udział w bitwie 

o Monte Cassino.

W Polsce żyje 
nieco ponad 

1000 par. 
Nasz kraj 

jest trzecim 
w Europie pod 

względem 
liczebności 

tych ptaków.

WINNICZKI
Winniczek to największy 
lądowy ślimak w Polsce. 
Jego muszla  
ma ok. 5 cm  
średnicy.
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gdy należy do rodziny 
jastrzębiowatych.

Polska fauna
Poznanie różnych gatunków roślin i zwierząt pomaga lepiej zrozumieć 
otaczającą nas przyrodę. W Polsce występuje około 36 tysięcy 
gatunków zwierząt. Wiele z nich żyje w rezerwatach przyrody, inne 
możemy zobaczyć, wybierając się na spacer. Przedstawiamy te 
najbardziej dla naszego kraju charakterystyczne.    

Wilki jedzą  
nie tylko mięso. Bardzo  
smakują im także owoce i różne 
inne rośliny – trawy i zioła.

BIELIKI
Zwierzęciem, które kojarzy się z Polską, 
jest bielik – specjaliści uznają, że ptak 
występujący we współczesnym polskim 
herbie najbardziej przypomina właśnie 
bielika.

Najwięcej bielików występuje na Pomorzu 
Zachodnim, głównie na wyspie Wolin. 
50 bielików żyje w Parku Narodowym 
„Ujście Warty”. Ptaki te zamieszkują 
także północno-wschodnie obszary 
Polski.

BOCIANY
Żyją na terenach wilgotnych ze stawami, 
łąkach. Zasiedlają Afrykę Północną 
i Półwysep Iberyjski oraz środkową 
i wschodnią Europę. Zimują w tropiku 
afrykańskim i Afryce Wschodniej. 

Żywią się płazami, mięczakami, 
owadami i dżdżownicami. 
Gniazda zakładają 
na dachach wiejskich 
domostw, na wysokich 
słupach i drzewach.

Podczas VI międzynarodowego 
spisu bociana białego w sezonie 

2004–2005 odnotowano  
52 500 par w Polsce.

W latach 2014–2015 liczba 
bocianów w Polsce spadła 

do 45 000 par.
25% światowej 

populacji 
bocianów 

mieszka 
w Polsce.

WILKI
Polują głównie na sarny, łosie 
i jelenie. Średnio wilk potrzebuje  
ok. 5 kg mięsa dziennie, ale może 
zjeść nawet 10 kg. Sporadycznie 
napada na zwierzęta gospodarskie, 
jeśli pozostawiono je bez opieki.

Na zmniejszenie liczby wilków 
w Europie wpłynęła ekspansja 

człowieka i kłusownictwo. 
Populacja w Polsce stopniowo 

się odradza. Według  
danych GUS w 2015 r.  

w Polsce żyły 1484 wilki.

W Polsce najwięcej wilków 
żyje w województwach: 

podkarpackim,  
małopolskim, podlaskim,  

warmińsko-mazurskim.
Obszary górskie, zwłaszcza 

Karpaty, to dla nich miejsca 
bezpieczne, obfitujące 

w kryjówki i pożywienie.

ŻUBRY
W Polsce żyją 1553 żubry.
Prawie połowa polskiej wolnej 
populacji skupiona jest w Puszczy 
Białowieskiej. 

Dzikie żubry spotkać można także m.in. 
w Bieszczadach, Puszczy Knyszyńskiej, 
Puszczy Boreckiej, w rejonie Mirosławca 
i Drawska Pomorskiego w województwie 
zachodniopomorskim, a także w okolicy 
Trzcianki w województwie wielkopolskim. 

W 1923 r. powstało 
Międzynarodowe 

Towarzystwo 
Ochrony Żubra, 

założone 
w celu ratowania 

gatunku. Sześć lat 
później dwa pierwsze 

reprodukowane 
żubry znalazły się na 

wolności w Puszczy 
Białowieskiej.

Dorosły samiec  
żubra waży średnio 

700 kg, samica  
zaś nieco ponad 

420 kg.

NIEDŹWIEDZIE
Niedźwiedzie brunatne 
zamieszkują Azję, Europę 
Północną i Amerykę Północną.  
W Polsce występują 
jedynie w Karpatach, 
na Podkarpaciu, w Tatrach 
i Bieszczadach. Wybierają  
do życia tereny górskie 
i dobrze zalesione. Dawniej 
mieszkały także w Polsce 
centralnej, jednak ostatni 
osobnik na tym terenie został 
zabity pod koniec XVII w.

Niedźwiedzie odżywiają się właściwie 
wszystkim – runem leśnym, jajami 
ptaków, rybami, ślimakami.

Rośnie popularność hodowli 
winniczków w Polsce. W 2015 r. 

wyeksportowaliśmy 240 mln ton 
ślimaków za ponad 7 mln zł. 
Jeden ślimak waży ok. 25 g.

W Polsce żyje ok. 220 niedźwiedzi.

Dorosłe osobniki osiągają 
rozmiary ok. 1–3 m w pozycji 

wyprostowanej. Masa ciała może 
przekraczać nawet 700 kg. 

Długość życia niedźwiedzi to 
30–40 lat na wolności i do 50 lat 

w niewoli.

Niedźwiedzie nie są wrogo 
nastawione do człowieka. Można 

je nawet oswoić. Przykładem może 
być niedźwiedź Wojtek, który 

towarzyszył żołnierzom 2. Korpusu 
Polskiego i brał udział w bitwie 

o Monte Cassino.

W Polsce żyje 
nieco ponad 

1000 par. 
Nasz kraj 

jest trzecim 
w Europie pod 

względem 
liczebności 

tych ptaków.
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Winniczek to największy 
lądowy ślimak w Polsce. 
Jego muszla  
ma ok. 5 cm  
średnicy.
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Drzewostan

40 m

30 m

20 m

10 m

Drzewostan

Sześć na dziesięć drzew w Polsce stanowią sosny. Na świecie występuje aż 115 gatunków tego drzewa. 
Najczęstszym gatunkiem w naszym kraju jest sosna pospolita; występują w nim też m.in. sosna górska, 

czyli kosodrzewina, limba i sosna czarna. Sosna pospolita, dostosowując się do specyficznych warunków 
glebowych i klimatycznych Polski, zrodziła kilka wyjątkowych ekotypów, m.in. sosnę masztową  

w Puszczy Knyszyńskiej, już w XVI w. eksportowanej do zachodniej Europy jako doskonały surowiec  
do budowy masztów okrętowych. Prawdopodobnie najstarsza sosna w Polsce - mająca ok. 360 lat  

– rośnie przy drodze z Mińska Mazowieckiego prowadzącej do wsi Gliniak.

WYSOKOŚĆ

NAJSTARSZE
cis z Henrykowa 
Lubańskiego  
– ok. 1280 lat

NAJSŁYNNIEJSZE
dąb Bartek, przez długi  

czas uważany  
za najstarsze drzewo  

w Polsce, nękany 
próchnieniem i pożarami 

od piorunów, od lat 90.  
XX w. zaopatrzony  

w piorunochron

NAJWIĘKSZY 
OBWÓD
dąb Chrobry  
w Piotrowicach 
– 1007 cm

NAJWYŻSZE
Jodła Lasumiła  

– 35 metrów

dąb świerk sosna olsza brzoza

Około 7,5% drzew  
w Polsce 

stanowi brzoza 
z charakterystyczną 

gładką, białą 
korą. Łatwo się 

rozprzestrzenia dzięki 
ogromnej liczbie 

wytwarzanych nasion.

Dostojny, długowieczny 
dąb stanowi także ok. 

7,5% drzewostanu. 
Wydaje orzechy 

zwane żołędziami. 
Jego drewno jest 

cenionym surowcem 
w meblarstwie 

i stolarce, a kora ma 
zastosowanie  

w ziołolecznictwie.

Olsze stanowią 5,4% 
drzewnego areału. 
Ich korzenie żyją  

w symbiozie 
z bakteriami 

absorbującymi azot, 
który „przy okazji” 

wzbogaca nim 
okoliczne gleby. Inne 

drzewa liściaste 
to 4,7% lesistej 
powierzchni.

Świerk i inne drzewa 
iglaste zajmują 

10,6% drzewostanu 
w naszym kraju. 

Odporne na zimno, 
rosną przede 

wszystkim w górach  
i na północnym 

wschodzie Polski.

A ja w chaszczu, 

gdzie gżegżółki i piegże 

w dżdżu drzemią na drzewach 

powtarzam coraz szybciej: „Ząb - 

zupa zębowa, dąb - zupa dębowa,

Ząb - zupa zębowa...

Podobnie jak na całym świecie, także i w Polsce ekspansja człowieka 
spowodowała, że w ciągu wieków areał lasów nieustannie się zmniejszał.  
W XVIII w. zajmowały one ok. 40% ówczesnej powierzchni, a w połowie  
XX w. już tylko 21%. Na szczęście od tamtej pory lesistość Polski rośnie. 
Dziś jest to już ok. 30%, a jeśli ambitne plany zalesiania zakończą się 
sukcesem, w połowie stulecia będzie to już 33%.
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Drzewostan

Sześć na dziesięć drzew w Polsce stanowią sosny. Na świecie występuje aż 115 gatunków tego drzewa. 
Najczęstszym gatunkiem w naszym kraju jest sosna pospolita; występują w nim też m.in. sosna górska, 

czyli kosodrzewina, limba i sosna czarna. Sosna pospolita, dostosowując się do specyficznych warunków 
glebowych i klimatycznych Polski, zrodziła kilka wyjątkowych ekotypów, m.in. sosnę masztową  

w Puszczy Knyszyńskiej, już w XVI w. eksportowanej do zachodniej Europy jako doskonały surowiec  
do budowy masztów okrętowych. Prawdopodobnie najstarsza sosna w Polsce - mająca ok. 360 lat  

– rośnie przy drodze z Mińska Mazowieckiego prowadzącej do wsi Gliniak.
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cis z Henrykowa 
Lubańskiego  
– ok. 1280 lat

NAJSŁYNNIEJSZE
dąb Bartek, przez długi  

czas uważany  
za najstarsze drzewo  

w Polsce, nękany 
próchnieniem i pożarami 

od piorunów, od lat 90.  
XX w. zaopatrzony  

w piorunochron
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OBWÓD
dąb Chrobry  
w Piotrowicach 
– 1007 cm

NAJWYŻSZE
Jodła Lasumiła  

– 35 metrów

dąb świerk sosna olsza brzoza

Około 7,5% drzew  
w Polsce 

stanowi brzoza 
z charakterystyczną 

gładką, białą 
korą. Łatwo się 

rozprzestrzenia dzięki 
ogromnej liczbie 

wytwarzanych nasion.

Dostojny, długowieczny 
dąb stanowi także ok. 

7,5% drzewostanu. 
Wydaje orzechy 

zwane żołędziami. 
Jego drewno jest 

cenionym surowcem 
w meblarstwie 

i stolarce, a kora ma 
zastosowanie  

w ziołolecznictwie.

Olsze stanowią 5,4% 
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Ich korzenie żyją  

w symbiozie 
z bakteriami 

absorbującymi azot, 
który „przy okazji” 

wzbogaca nim 
okoliczne gleby. Inne 

drzewa liściaste 
to 4,7% lesistej 
powierzchni.

Świerk i inne drzewa 
iglaste zajmują 

10,6% drzewostanu 
w naszym kraju. 

Odporne na zimno, 
rosną przede 

wszystkim w górach  
i na północnym 

wschodzie Polski.

A ja w chaszczu, 

gdzie gżegżółki i piegże 

w dżdżu drzemią na drzewach 

powtarzam coraz szybciej: „Ząb - 

zupa zębowa, dąb - zupa dębowa,

Ząb - zupa zębowa...

Podobnie jak na całym świecie, także i w Polsce ekspansja człowieka 
spowodowała, że w ciągu wieków areał lasów nieustannie się zmniejszał.  
W XVIII w. zajmowały one ok. 40% ówczesnej powierzchni, a w połowie  
XX w. już tylko 21%. Na szczęście od tamtej pory lesistość Polski rośnie. 
Dziś jest to już ok. 30%, a jeśli ambitne plany zalesiania zakończą się 
sukcesem, w połowie stulecia będzie to już 33%.



500 mln

Hodowla, leśnictwo, rybołówstwo

Hodowla, leśnictwo,  
rybołówstwo
Najpopularniejszym zwierzęciem hodowlanym w Polsce jest świnia, 
a najchętniej kupowaną rybą karp. Nasz kraj jest jednym z bardziej 
zalesionych w Europie i dzięki temu jesteśmy liderem w produkcji mebli. 

HODOWLA

LEŚNICTWO

RYBOŁÓWSTWO

Najpopularniejszą rybą hodowlaną w Polsce 
jest karp. Stanowi on największą część hodowli 
spośród wszystkich ryb słodkowodnych  
– 80% zarybień. W grudniu sprzedaje się 
90% wyhodowanych karpi.

Polska to kraj słynący na świecie  
z tradycji hodowli koni. Są to głównie 
rumaki o szlachetnej krwi, hodowane  
w  stadninach do celów rekreacyjnych  
i  sportowych. W Polsce działają trzy 
stadniny państwowe – w Janowie 
Podlaskim, Michałowie i Białce.

W 2015 r. w Janowie Podlaskim sprzedano  
klacz Pepitę za 1,4 mln euro.

MORSKIE
Obszary połowów – Morze 
Bałtyckie i Ochockie, okolice 
Falklandów na Atlantyku, 
brzegi Antarktydy.
Łowione ryby: mintaj, śledź, 
szprot, łosoś.

SŁODKOWODNE
Obejmuje hodowlę ryb 
oraz połowy w rzekach  
i jeziorach. 
Łowi się karpie, pstrągi, 
trocie, liny, sumy.

Najwięcej stawów rybnych jest w Wielkopolsce,  
na Lubelszczyźnie, na Śląsku i zachodniej 
Małopolsce. W związku z zanieczyszczeniem 
wód jedynie niewielki procent połowów odbywa 
się w rzekach i jeziorach.

Kury to najbardziej pospolite ptaki domowe w naszym kraju. 

Od kilkunastu lat  pogłowie zwierząt 
hodowlanych  w  Polsce systematycznie 
spada. Mamy obecnie na rynku 
wystarczające ilości mięsa, mleka 
i  jaj i większa ich produkcja nie jest 
konieczna. 

Hodowla bydła prowadzona jest 
głównie w  dużych, specjalistycznych 
gospodarstwach, których najwięcej 
znajduje się na  Podlasiu,  Mazowszu  
i  w  Wielkopolsce.

Pogłowie ważniejszych zwierząt hodowlanych w Polsce:

Polska jest jednym  
z europejskich 

liderów w hodowli 
gęsi i kaczek.

Łódź rybacka z nadbudówką

W 2013 r. w Polsce wyprodukowano 
ponad 18 tys. ton karpia.

Leśnictwo to dział gospodarki, który 
zajmuje się zagospodarowaniem, 
pielęgnacją, ochroną i odnawianiem 
lasów.

Drewno to podstawowy materiał 
do produkcji biomasy, która jest 
jednym z odnawialnych źródeł 
energii.

Rocznie w Polsce sadzi się 500 mln drzew  
= 13 sadzonek na jednego mieszkańca  
= 57 tys. drzew na godzinę.

Przeciętny wiek drzew to 55 – 60 lat.

Najbardziej zalesionym  
województwem w Polsce jest województwo lubuskie.

W 2014 wyhodowano 
121 mln kur

1990 2000 2009

10,1 mln szt. 6,1 mln szt. 5,6 mln szt.

19,5 mln szt. 17,1 mln szt. 14,3 mln szt.

4,2 mln szt. 360 tys. szt. 223 tys. szt.

W 2014 wyhodowano 
2,6 mln kaczek

W 2014 wyhodowano 
1,2 mln gęsi

Najmniej 
zalesione jest 
województwo 
łódzkie.

Runo leśne – głównie grzyby 
i jagody – wykorzystuje się 
w przemyśle spożywczym. 
Każdy może
je zebrać, 
przyrządzić 
w domu lub 
sprzedać  
w skupie.

Rybołówstwo – hodowla oraz połów ryb, mięczaków i skorupiaków, przetwarzanie ich w produkty spożywcze 
i przemysłowe (np. mączka rybna). Wyróżnia się rybołówstwo morskie i słodkowodne.

Odnawianie lasów – na miejscu 
usuniętego drzewostanu zasadza 
się nowe rośliny. Nowe sadzonki 
pozyskuje się z tzw. szkółek 
leśnych. Inna forma odnawiania 
to zalesianie. Na gruntach, które 
nie nadają się pod uprawę, sadzi 
się nowe drzewa, które z czasem 
tworzą las.
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Najwyższe budowle

Maszt radiowo- 
-telewizyjny  

w Mysłowicach

Maszt radiowo- 
-telewizyjny  
w Pieczewie

Maszt radiowo- 
-telewizyjny  

Zygry

Kolejne rekordowe pod względem wysokości 
maszty telekomunikacyjne mieszczą się  
w Piaskach (342 m), Klepaczkach (340 m), 
Raszynie (335 m), Krynicach (331 m), Solcu 
Kujawskim (330 m), Miłkach (327 m),  
Rusinowie (320 m), Bydgoszczy (320 m),  
Kimży (320 m), Żółwieńcu (320 m),  
Chwaszczynie (317 m), Jemiołowie (314 m) 
i Mikstacie (300 m).

Następną  
kategorię 
rekordowych 
konstrukcji zajmują 
kominy. 300 m 
– jak kawęczyński 
– mierzą kominy 
elektrociepłowni  
w Bełchatowie, 
Jaworznie, Rybniku 
i Kozienicach.

192 m mierzy również inny warszawski biurowiec – Rondo 1. 
Kolejne miejsca w rankingu drapaczy chmur zajmują 
Centrum LIM (170 m), Warsaw Financial Center (165 m) 
i hotel InterContinental (163,5) – wszystkie w stolicy.

W 2017 r. w wieżowcu zbudowanym przez 
koreański koncern Daewoo na poziomie 
technicznym zadomowiła się parka sokołów 
wędrownych. Doczekała się tu potomstwa!

Najwyższa budowla 
sakralna w Polsce

W bazylice 
znajduje się 
największy 
w Polsce  
(13. na świecie) 
zespół organów 
złożony z pięciu 
instrumentów o 157 
piszczałkach. 

Elektro- 
ciepłownia  
Kawęczyn

Pałac Kultury 
i Nauki 
w Warszawie

Warsaw Trade Tower 
w Warszawie

Złota 44 
w Warszawie

Bazylika w Licheniu

368 m365 m

346 m

300 m

230 m
208 m

192 m

146 m

Trudno w to uwierzyć, ale przez długie 17 lat – od 1974 do 1991 r.  
– najwyższa konstrukcja na świecie wyrastała w rodzimym Konstantynowie 
niedaleko Płocka. Radiowy maszt, mierzący 646 m, byłby rekordzistą jeszcze 
dłużej, bo aż do 2008 r., gdy powstał wieżowiec Burdż Chalifa w Dubaju. 
Niestety podczas prac konserwatorskich runął i już go nie odbudowano.

Najwyższe budowle

Najwyższa budowla 
świata to wieżowiec Burdż Chalifa 

w Dubaju mierzący 829 metrów 

- rozwiń miarkę i porównaj 
z masztem w Mysłowicach.

DLA PORÓWNANIA
Identyczną wysokość co bazylika 
w Licheniu ma piramida Cheopsa.
Wieża Eiffla mierzy 300 m, czyli 
tyle co kominy największych 
polskich elektrociepłowni.

Przyroda i geografia
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Obiekty na Liście światowego 
dziedzictwa UNESCO

STARE MIASTO W KRAKOWIE
Wpisane na Listę w 1978 r. jako jedno z pierwszych 12 obiektów  
na świecie. Oprócz średniowiecznej starówki dawnej stolicy Polski  
w skład „dziedzictwa” wchodzą również dzielnica Kazimierz 
z zabytkowymi synagogami, Uniwersytet Jagielloński oraz Wawel  
z Zamkiem Królewskim i katedrą gotycką, w której chowano królów.

DREWNIANE KOŚCIOŁY POŁUDNIOWEJ MAŁOPOLSKI
Średniowieczne kościółki w Binarowej, Bliznem, Dębnie, 
Haczowie, Lipnicy Murowanej i Sękowej.

CERKWIE W POLSKICH I UKRAIŃSKICH KARPATACH
Drewniane cerkwie z XVI-XIX w. w Radrużu, Smolniku, 
Chotyńcu, Turzańsku, Brunarach Wyżnych, Powroźniku, 
Owczarach, Kwiatoniu i ośmiu wioskach na Ukrainie.

STARE MIASTO W ZAMOŚCIU
Wybudowane od podstaw przez włoskiego architekta 
Bernarda Morandę jako renesansowe miasto „idealne” 
ma regularny, symetryczny układ ulic. 

NOWY OBIEKT NA LIŚCIE!
TARNOWSKIE GÓRY
9 lipca 2017 r. na listę UNESCO trafiły 
zabytkowe kopalnie rud ołowiu, srebra i cynku 
w Tarnowskich Górach.

KOPALNIE SOLI W WIELICZCE I BOCHNI
Działające od XIII w. kopalnie zdobią wyrzeźbione 
w soli ołtarze, posągi i kaplice.

STARE MIASTO W WARSZAWIE
Zniszczone w ponad 85% przez Niemców podczas 
Powstania Warszawskiego, zostało poddane rzadkiej  
w skali światowej, wiernej renowacji.

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY
Rozciągający się na terytorium Polski i Białorusi 
rezerwat przyrody z ostatnią w Europie połacią 
nienaruszonego przez ludzką działalność lasu 
pierwotnego. Siedlisko ogromnej liczby gatunków 
zwierząt, w tym żubra, którego dzika populacja  
została ocalona od wyginięcia wysiłkiem hodowców 
właśnie z Białowieży. 

ZAMEK KRZYŻACKI W MALBORKU
Zamek ceglany z XIII w. – siedziba  
Wielkiego Mistrza Zakonu Krzyżackiego.

PARK MUŻAKOWSKI
Park krajobrazowy z okazałym zamkiem 
rozciągający się po obu stronach granicy polsko- 
-niemieckiej. Przykład doskonałego wkomponowania 
architektury w naturalną przyrodę.

HALA STULECIA WE WROCŁAWIU
Imponująca hala wystawowa i rekreacyjna zbudowana 
w 1913 r. – pionierskie pod względem inżynierskim 
żelbetonowe dzieło architekta Maxa Berga.

KOŚCIOŁY POKOJU W JAWORZE I ŚWIDNICY
Największe w Europie budowle sakralne o konstrukcji 
szkieletowej, powstałe w połowie XVII w.

AUSCHWITZ-BIRKENAU
Największy w III Rzeszy niemiecki obóz koncentracyjny i zagłady, w którym 
uśmiercono ponad milion ludzi, w większości pochodzenia żydowskiego. Zachowane 
baraki, komory gazowe, szubienice i ogrodzenia z drutu kolczastego pozostają 
symbolem niewyobrażalnego okrucieństwa wojny i przestrogą przed nią.

KALWARIA ZEBRZYDOWSKA
Wyjątkowe sanktuarium, w którym naturalne elementy krajobrazu zostały  
w symboliczny sposób skojarzone z miejscami związanymi z Męką Pańską  
i życiem Matki Boskiej. 

ŚREDNIOWIECZNY ZESPÓŁ MIEJSKI TORUNIA
Jedno z najstarszych miast Polski, założone  
w XIII w. przez Krzyżaków w miejscu słowiańskiego 
grodu, w czasach jagiellońskich stało się jednym  
z najzamożniejszych miast Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów. Pamiątką świetności są 
średniowieczne kościoły, okazałe gotyckie 
i renesansowe kamienice, m.in. Dom Kopernika.

Na Listę światowego dziedzictwa trafiają obiekty przyrodnicze i zabytki 
kultury, które zdaniem międzynarodowego komitetu UNESCO (Organizacja 
Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury) stanowią 
wspólne dobro ludzkości. Dobro, które należy chronić, by zachować je  
w niezmienionym stanie dla przyszłych pokoleń.

1052
498

15

Aby obiekt mógł trafić na Listę światowego dziedzictwa, 
musi spełniać kilka kryteriów stanowiących o jego 
wyjątkowości w skali światowej. O przyjęciu lub odrzuceniu 
kandydatury decyduje obradujący raz na rok komitet 
UNESCO.

Obecnie na Liście światowego dziedzictwa  
znajdują się 1052 obiekty ze 165 państw.  
498 z nich leży w Europie, 15 – w Polsce.

Może następny  
na Liście będzie Kanał Elbląski  

z XIX w. z zabytkowymi  
śluzami i pochylniami?

Obiekty na Liście światowego dziedzictwa UNESCOPrzyroda i geografia
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Drewniane cerkwie z XVI-XIX w. w Radrużu, Smolniku, 
Chotyńcu, Turzańsku, Brunarach Wyżnych, Powroźniku, 
Owczarach, Kwiatoniu i ośmiu wioskach na Ukrainie.

STARE MIASTO W ZAMOŚCIU
Wybudowane od podstaw przez włoskiego architekta 
Bernarda Morandę jako renesansowe miasto „idealne” 
ma regularny, symetryczny układ ulic. 

NOWY OBIEKT NA LIŚCIE!
TARNOWSKIE GÓRY
9 lipca 2017 r. na listę UNESCO trafiły 
zabytkowe kopalnie rud ołowiu, srebra i cynku 
w Tarnowskich Górach.

KOPALNIE SOLI W WIELICZCE I BOCHNI
Działające od XIII w. kopalnie zdobią wyrzeźbione 
w soli ołtarze, posągi i kaplice.

STARE MIASTO W WARSZAWIE
Zniszczone w ponad 85% przez Niemców podczas 
Powstania Warszawskiego, zostało poddane rzadkiej  
w skali światowej, wiernej renowacji.

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY
Rozciągający się na terytorium Polski i Białorusi 
rezerwat przyrody z ostatnią w Europie połacią 
nienaruszonego przez ludzką działalność lasu 
pierwotnego. Siedlisko ogromnej liczby gatunków 
zwierząt, w tym żubra, którego dzika populacja  
została ocalona od wyginięcia wysiłkiem hodowców 
właśnie z Białowieży. 

ZAMEK KRZYŻACKI W MALBORKU
Zamek ceglany z XIII w. – siedziba  
Wielkiego Mistrza Zakonu Krzyżackiego.

PARK MUŻAKOWSKI
Park krajobrazowy z okazałym zamkiem 
rozciągający się po obu stronach granicy polsko- 
-niemieckiej. Przykład doskonałego wkomponowania 
architektury w naturalną przyrodę.

HALA STULECIA WE WROCŁAWIU
Imponująca hala wystawowa i rekreacyjna zbudowana 
w 1913 r. – pionierskie pod względem inżynierskim 
żelbetonowe dzieło architekta Maxa Berga.

KOŚCIOŁY POKOJU W JAWORZE I ŚWIDNICY
Największe w Europie budowle sakralne o konstrukcji 
szkieletowej, powstałe w połowie XVII w.

AUSCHWITZ-BIRKENAU
Największy w III Rzeszy niemiecki obóz koncentracyjny i zagłady, w którym 
uśmiercono ponad milion ludzi, w większości pochodzenia żydowskiego. Zachowane 
baraki, komory gazowe, szubienice i ogrodzenia z drutu kolczastego pozostają 
symbolem niewyobrażalnego okrucieństwa wojny i przestrogą przed nią.

KALWARIA ZEBRZYDOWSKA
Wyjątkowe sanktuarium, w którym naturalne elementy krajobrazu zostały  
w symboliczny sposób skojarzone z miejscami związanymi z Męką Pańską  
i życiem Matki Boskiej. 

ŚREDNIOWIECZNY ZESPÓŁ MIEJSKI TORUNIA
Jedno z najstarszych miast Polski, założone  
w XIII w. przez Krzyżaków w miejscu słowiańskiego 
grodu, w czasach jagiellońskich stało się jednym  
z najzamożniejszych miast Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów. Pamiątką świetności są 
średniowieczne kościoły, okazałe gotyckie 
i renesansowe kamienice, m.in. Dom Kopernika.

Na Listę światowego dziedzictwa trafiają obiekty przyrodnicze i zabytki 
kultury, które zdaniem międzynarodowego komitetu UNESCO (Organizacja 
Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury) stanowią 
wspólne dobro ludzkości. Dobro, które należy chronić, by zachować je  
w niezmienionym stanie dla przyszłych pokoleń.

1052
498

15

Aby obiekt mógł trafić na Listę światowego dziedzictwa, 
musi spełniać kilka kryteriów stanowiących o jego 
wyjątkowości w skali światowej. O przyjęciu lub odrzuceniu 
kandydatury decyduje obradujący raz na rok komitet 
UNESCO.

Obecnie na Liście światowego dziedzictwa  
znajdują się 1052 obiekty ze 165 państw.  
498 z nich leży w Europie, 15 – w Polsce.

Może następny  
na Liście będzie Kanał Elbląski  

z XIX w. z zabytkowymi  
śluzami i pochylniami?

Obiekty na Liście światowego dziedzictwa UNESCO


