1. śledź bałtycki
2. latarnia morska
w Świnoujściu
3. dźwigi portowe
4. ruchome wydmy
5. zimorodek
6. dzik
7. Bory Tucholskie
8. fontanna Neptuna
9. fokarium w Helu
10. bursztyn
11. zamek krzyżacki
w Malborku
12. Mazury –
kraina jezior
13. Hańcza – najgłębsze
jezioro w Polsce
14. Śniardwy –
największe jezioro
w Polsce
15. Krzywy Las
16. bocian biały
17. toruńskie pierniki
18. astronom Mikołaj
Kopernik
19. bielik
20. sękacz
21. ryś
22. meczet tatarski
w Kruszynianach
23. żubr
24. Puszcza Białowieska
25. lis rudy
26. rogal świętomarciński
27. koziołki na wieży
ratuszowej
28. Gniezno – pierwsza
stolica Polski
29. Mysia Wieża
w Kruszwicy
30. wycinanki łowickie
31. Żelazowa Wola –
miejsce urodzenia
kompozytora
Fryderyka Chopina
32. fizyczka
i chemiczka Maria
Skłodowska-Curie
33. wuzetka
34. warszawska Syrenka
35. Pałac Kultury i Nauki
i Stadion Narodowy
36. bazyliszek
37. prawosławne
sanktuarium
w Grabarce
38. ceramika z Bolesławca
39. salamandra plamista
40. pisarka Olga
Tokarczuk
41. wrocławski krasnal
42. Lech, Czech i Rus
43. kluski śląskie
44. obraz Matki Boskiej
Częstochowskiej
45. dąb Bartek
46. posąg Pielgrzyma
Świętokrzyskiego
47. jeleń szlachetny
48. wilk szary
49. wysokogórskie
obserwatorium
meteorologiczne
na Śnieżce
50. Liczyrzepa – duch
Karkonoszy
51. kopalnie węgla
na Śląsku
52. Zamek Królewski
na Wawelu
53. smok wawelski
54. lajkonik
55. oscypek
56. Rysy – najwyższy
szczyt Polski
(2499 m n.p.m.)
57. śpiący rycerze
z góry Giewont
58. Krośnieńskie Huty
Szkła
59. niedźwiedź brunatny

1. Baltic herring
2. lighthouse
in Świnoujście
3. port cranes
4. moving dunes
5. kingfisher
6. wild boar
7. Tuchola Pinewoods
8. Neptune’s Fountain
9. Seal Sanctuary
in Hel
10. amber
11. Castle of the
Teutonic Order
in Malbork
12. Masurian Lake
District
13. Hańcza – Poland’s
deepest lake
14. Śniardwy – Poland’s
biggest lake
15. Crooked Forest
16. white stork
17. Toruń gingerbread
18. astronomer Nicolaus
Copernicus
19. white-tailed eagle
20. „tree cake”
21. lynx
22. Tatar mosque in
Kruszyniany
23. European bison
24. Białowieża Forest
25. red fox
26. St. Martin’s
croissant
27. goats on the tower
of the city hall
28. Gniezno –
the first capital
of Poland
29. Mouse Tower
in Kruszwica
30. Łowicz cutout
31. Żelazowa Wola –
the birthplace
of composer
Frédéric Chopin
32. physicist and
chemist Marie
Curie
33. wuzetka pie
34. Mermaid of Warsaw
35. Palace of Culture
and Science
36. basilisk
37. Orthodox shrine
in Grabarka
38. Bolesławiec pottery
39. fire salamander
40. writer Olga
Tokarczuk
41. Wrocław’s dwarf
42. Lech, Czech and Rus
43. Silesian
dumplings
44. Black Madonna
of Częstochowa
45. „Bartek” oak
46. Stone Pilgrim
on the way to the
Holy Cross shrine
47. red deer
48. grey wolf
49. meteorological
observatory on
Śnieżka Mountain
50. Rübezahl – spirit
of Giant Mountains
51. coal mines in Silesia
52. Royal Castle on
Wawel Hill
53. Wawel Dragon
54. lajkonik
55. oscypek (cheese)
56. Rysy – Poland’s
highest peak
(2,499 m MSL)
57. sleeping knights
of Giewont mountain
58. Krosno Glassware
59. brown bear

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

godło Polski
coat of arms of Poland
госу дарс твен ный герб
герб Пол ьщі

flaga Polski
flag of Poland
флаг Польши
прапор Польщі

38,3 miliona mieszkańców
population: 38,3 million
население: 38,3 млн человек,
38,3 мільйона мешканців
powierzchnia: 312 722 km2 · area: 312,722 km2
территория: 312 722 км 2 · площа: 312 722 км 2

салака
маяк в Свиноуйсьце
портовые краны
движущиеся дюны
зимородок
кабан
Тухольские боры
фонтан Нептуна
тюленарий на
Хельской косе
10. янтарь
11. замок крестоносцев
в Мальборке
12. Мазуры –
приозерный край
13. Ханьча – самое
глубокое озеро
в Польше
14. Снярдвы – самое
большое озеро
в Польше
15. Изогнутый лес
16. белый аист
17. торуньские
пряники
18. астроном Николай
Коперник
19. орлан-белохвост
20. шакотис
21. рысь
22. татарская мечеть
в Крушинянах
23. зубр
24. Беловежская пуща
25. обыкновенная
лисица
26. рогалик святого
Марцина
27. козлики на башне
ратуши
28. Гнезно – первая
столица Польши
29. Мышиная башня
в Крушвице
30. ловицкая
художественная
вырезка из бумаги
31. Желязова-Воля –
место рождения
композитора
Фридерика Шопена
32. физик и химик
Мария
Склодовская-Кюри
33. пирожное «вузетка»
34. варшавская Русалка
35. Дворец культуры
и науки и
Национальный
стадион
36. василиск
37. православный
храм и место
паломничества
в Грабарке
38. болеславская
керамика
39. огненная саламандра
40. писательница Ольга
Токарчук
41. вроцлавский гномик
42. Лех, Чех и Рус
43. силезские клецки
44. Ченстоховская
икона Божией
Матери
45. дуб Бартек
46. Свентокшиский
паломник
47. благородный олень
48. серый волк
49. метеорологическая
обсерватория на горе
Снежка
50. Рюбецаль – дух гор
Крконош
51. угольные шахты
Силезии
52. Королевский замок
на Вавеле в Кракове
53. вавельский дракон
54. краковский
лайконик
55. осцыпек
56. Рысы – самая
высокая вершина
Польши
(2499 м над ур. м.)
57. спящие рыцари
58. Кросненские
стекольные заводы
59. бурый медведь

1. балтійський
оселедець
2. маяк у Свиноуйсті
3. портові крани
4. рухомі дюни
5. рибалочка
блакитний
6. дикий кабан
7. Бори Тухольські
8. фонтан Нептун
9. тюленарій у Гелі
10. бурштин
11. замок хрестоносців
у Мальборку
12. Мазури – край озер
13. Ганьча – найглибше
озеро у Польщі
14. Снярдви –
найбільше озеро
у Польщі
15. Кривий Ліс
16. білий лелека
17. торунські пряники
18. астроном Миколай
Коперник
19. орлан-білохвіст
20. сенкач (пиріг)
21. рись
22. татарська мечеть
у Крушинянах
23. зубр
24. Біловезька Пуща
25. лисиця звичайна
26. святомартинський
рогалик
27. цапи на ратушевій
вежі
28. Гнізно – перша
столиця Польщі
29. Мишача Вежа
у Крушвиці
30. ловицькі
витинанки
31. Желязова Воля –
місце народження
композитора
Фридерика Шопена
32. фізичка і хімічка
Марія
Склодовська-Кюрі
33. вузетка (тістечко)
34. варшавська
Сиренка
35. Палац Культури
і Науки та
Національний
Стадіон
36. василіск
37. православний
санктуарій
у Ґрабарці
38. болеславецька
кераміка
39. саламандра
вогниста
40. письменниця Ольга
Токарчук
41. вроцлавський гном
42. Лех, Чех і Рус
43. шльонські галушки
44. образ Матері Божої
Ченстоховської
45. дуб Бартек
46. свєнтокшиський
прочанин
47. благородний олень
48. сірий вовк
49. метеорологічна
обсерваторія на
Снєжці
50. Лічиріпа – дух
Карконош
51. вугільні копальні
на Шльонську
52. Королівський
Замок на Вавелі
53. вавельський
дракон
54. лайконик
(краківська
традиція)
55. осципок (овечий
сир)
56. Риси – найвища
вершина Польщі
(2499 м н.р.м.)
57. сплячі лицарі
58. Кросненські Гути
59. бурий ведмідь
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The map you are holding presents some
information about our country as well as
about one of its regions – Greater Poland.

ратуша у Познані
Гнізно – перша столиця Польщі
базиліка у Ліхені
катедральний собор у Каліші
замок у Курніку
замок у Ґолухові
найстаріший дороговказ у Польщі
копальня солі у Клодаві
Музей Пасічництва у Сважендзі
паровозне депо у Вольштині
Великопольський Національний Парк
Край Ста Озер
Дравенський Національний Парк
картопля
видра
кран

Na mapach, które masz przed sobą,
znajdziesz różne informacje o naszym
kraju oraz o jednym z jego regionów –
Wielkopolsce.
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Here, you will see our largest cities and
rivers, a few places of interest, landmarks
and motifs from our legends, as well
as popular Polish dishes, animals and
landscapes. After you have taken a good
look at them, you can try to solve the
attached exercises.
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познанская ратуша
Гнезно – первая столица Польши
базилика в Лихене
собор в Калише
курницкий замок
голуховский замок
самый старший дорожный
указатель в Польше
соляная шахта в Клодаве
Музей пчеловодства в Сважендзе
депо в Вольштине
Великопольский Национален Парк
Край Ста Озер
Дравенский Национален Парк
картошка
выдра
журавль

Zobaczysz tu największe miasta i rzeki,
wybrane miejsca, zabytki, motywy z legend,
popularne potrawy, zwierzęta i atrakcje
przyrodnicze. A gdy już je obejrzysz,
możesz rozwiązać dotyczące ich zadania.
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Давним-давно у Познані збудували чудову ратушу
з високою вежею. З тієї нагоди бургоміст запросив на
учту багатьох важливих гостей. Кухар разом з малим
помічником готували для них смаковиту печеню. На
жаль, хлопчина на якусь хвилину відволікся і печеня
підгоріла. Отож він побіг на поблизьку луку, де паслися
двоє білих цапків. Хлопець затягнув їх до кухні, та вони
зовсім не бажали стати печенею. Вирвалися хлопчині
з рук, вбігли аж на ратушеву вежу – і там почали буцатися
рогами. На щастя, бургомістра так потішило побачене, що він вирішив дарувати
їм життя. На пам’ять про цю подію щоденно ополудні на ратушевій вежі
з’являються дерев’яні цапки. Обов’язково подивися на них, коли будеш у Познані!

This map presents just a small selection of
interesting facts about Poland. We are sure
that you will get to know more soon. Then
you might draw your own map, where you
can mark places that are important to you.
We wish you plenty of such places. And
for Poland to be a good place for you.

герб Великопольського
воєводства

Hall
2. Gniezno –
the first capital
of Poland
3. Licheń Basilica
4. Kalisz Cathedral
5. Kórnik Castle
6. Gołuchów Castle
7. The oldest signpost
in Poland
8. Salt Mine in Kłodawa
9. Museum of Apiculture
in Swarzędz
10. Wolsztyn Steam Locomotive
Depot
11. Wielkopolski National Park
12. One Hundred Lakes District
13. Drawa National Park
14. potatoes
15. otter
16. crane

Zmieścił się tu tylko niewielki wybór
ciekawostek związanych z Polską.
Na pewno wkrótce poznasz ich więcej.
Może narysujesz wtedy własną mapę,
na której zaznaczysz miejsca najważniejsze
dla Ciebie? Życzymy Ci, żeby było ich
jak najwięcej. I żeby Polska była dobrym
miejscem dla Ciebie.

1. Poznań Town

На картах, які тримаєш у руках,
знайдеш різні дані про нашу країну
та про один із його регіонів —
Великопольщу.

Легенда про
познанських цапів

герб Великопольского
воеводства

На этих картах ты найдешь множество
разнообразных сведений о нашей стране
и об одном из ее регионов — Великой
Польше.

Once upon a time, a magnificent town-hall with a high tower was built
in Poznań. In its celebration, the mayor invited many important guests for
a feast. The cook with his kitchen boy were to prepare a delicious roast for them.
Unfortunately, the boy got distracted and the roast burnt!
So the kitchen boy ran to the
nearby meadow, where
two white billy goats were
grazing. He dragged them
to the town hall kitchen,
but the goats didn’t feel like
ending up as a roast. They
wrested themselves free
and ran all the way to the
town-hall tower, where they started head
butting each other. Luckily, the mayor was so amused by this sight that he decided
to spare their lives. In commemoration of this event, two wooden billy goats appear
on the town-hall tower every day at noon. It is a must-see, once you are in Poznań!

Давным-давно в Познани построили
великолепную ратушу с высокой башней.
По этому случаю мэр города устроил пир и пригласил
много важных персон. Повар вместе с маленьким поваренком
готовили на ужин вкусное жаркое. К сожалению, поваренок
зазевался и жаркое сгорело! Мальчик побежал на близлежащий
луг, где паслись два белых козлика. Он затащил их на кухню,
но козлики совершенно не хотели окончить свои дни в духовке. Животные
вырвались на волю и забрались на башню ратуши, где тут же стали бодаться.
К счастью, мэра это так развеселило, что он даровал им жизнь. В память об
этом событии ежедневно в полдень на башне ратуши два деревянных козлика
бодаются рогами. Обязательно обрати на них внимание, когда будешь в Познани.

coat of arms
of the Greater
Poland Voivodeship

Побачиш тут найбільші міста і ріки,
вибрані місця, пам’ятки, мотиви
легенд, популярні страви, тварин
і природничі приваби. А коли вже їх
оглянеш, можеш виконати завдання,
що їх стосуються.

The Poznań
Billy Goats Legend

Легенда
о познаньских
козликах

herb
województwa
wielkopolskiego

Ты увидишь здесь самые большие
города и реки, интересные места,
достопримечательности, сюжеты
из легенд, популярные блюда, животных
и чудеса природы. А когда ты их
рассмотришь, можешь попробовать
решить задачи на их тему.

1. ratusz w Poznaniu
2. Gniezno – pierwsza stolica Polski
3. bazylika w Licheniu
4. katedra w Kaliszu
5. zamek w Kórniku
6. zamek w Gołuchowie
7. najstarszy drogowskaz w Polsce
8. kopalnia soli w Kłodawie
9. Muzeum Pszczelarstwa w Swarzędzu
10. parowozownia w Wolsztynie
11. Wielkopolski Park Narodowy
12. Kraina Stu Jezior
13. Drawieński Park Narodowy
14. ziemniaki
15. wydra
16. żuraw

Тут вмістилася лише невелика добірка
цікавинок, пов’язаних із Польщею.
Напевно невдовзі пізнаєш їх більше.
Може, тоді створиш власну карту,
на якій зазначиш найважливіші для
Тебе місця? Бажаємо, щоб їх було
якнайбільше. І щоб Польща була
добрим місцем для Тебе.

Dawno temu w Poznaniu zbudowano wspaniały ratusz z wysoką
wieżą. Z tej okazji burmistrz zaprosił na ucztę wielu ważnych
gości. Kucharz razem z małym kuchcikiem szykowali dla nich
smakowitą pieczeń. Niestety chłopiec zagapił się na chwilę
i wtedy pieczeń się spaliła! Kuchcik pobiegł więc na pobliską łąkę,
gdzie pasły się dwa białe koziołki. Zaciągnął je do kuchni, ale one wcale nie miały
ochoty skończyć jako pieczeń. Wyrwały się chłopcu i wbiegły aż na ratuszową wieżę,
gdzie zaczęły bóść się rogami. Na szczęście burmistrza tak rozbawił ten widok, że
postanowił darować im życie. Na pamiątkę tego wydarzenia codziennie w południe
na ratuszowej wieży pojawiają się drewniane koziołki. Zobacz je koniecznie, kiedy
będziesz w Poznaniu!

Здесь хватило места только для некоторых
любопытных подробностей, связанных
с Польшей. Наверняка, скоро ты узнаешь
их гораздо больше. Может, тогда ты
нарисуешь собственную карту, на которой
отметишь места, ставшие главными
именно для тебя? Мы желаем, чтобы их
было как можно больше.
И чтобы в Польше тебе понравилось.

Legenda
o poznańskich
koziołkach

