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W naszej podróży po krajach Unii Europejskiej 

odwiedzimy południe naszego Kontynentu. 

Będą to kraje: Grecja, Cypr i Malta



Grecja
Republika Grecka – kraj położony w południowo-wschodniej części

Europy, na południowym krańcu Półwyspu Bałkańskiego.

Graniczy z czterema państwami: Albanią, Macedonią Północną

i Bułgarią od północy oraz Turcją od wschodu.

Stolicą Grecji są Ateny.



Grecja 
Prawie 1/5 powierzchni Grecji przypada na około 2500 wysp,

z czego 165 jest zamieszkałych. Największa z wysp to Kreta.

Blisko 81% powierzchni Grecji zajmują pasma górskie. Najwyższym

szczytem jest wysoki na 2918 m n.p.m. Mitikas w masywie Olimpu.



Grecja 
Od 2002 r. Grecja zrezygnowała z własnej waluty, 

przyjmując euro. 

Jest członkiem wielu organizacji międzynarodowych: 

Paktu Północnoatlantyckiego od 1952 roku, 

z przerwą w latach 1974–1980, Wspólnot 

Europejskich od 1981 r. oraz Europejskiej Agencji 

Kosmicznej od 2005 r. 

Jest członkiem założycielem Organizacji Narodów 

Zjednoczonych, Organizacji Współpracy 

Gospodarczej i Rozwoju oraz Organizacji 

Współpracy Gospodarczej Państw Morza Czarnego.

Polska nazwa Grecja, podobnie jak nazwy w wielu 

innych językach, np. angielska Greece, francuska 

Grèce, pochodzi od łacińskiej nazwy Graecia 

stosowanej przez Rzymian i znaczącej „ziemia 

Greków”. 



Grecja - Flaga
Flaga Grecji jest prostokątem 

podzielonym na dziewięć ułożonych 

na przemian poziomych pasów: 

pięć niebieskich i cztery białe. 

Kolor niebieski na fladze symbolizuje 

niebo i morze, biały – morskie fale, 

natomiast krzyż – Kościół prawosławny. 

Dziewięć pasów oznacza sylaby 

powstańczego motta „leuthería é 

Thánatos”, czyli „wolność albo śmierć”.

Grecja - Herb

Godło Grecji zostało przyjęte w 

1975 roku. Widnieje na nim biały 

krzyż na niebieskim tle, a całość 

oplatają oliwne gałązki.



Grecja 
Grecja ma długą historię i bogate dziedzictwo kulturowe. Uważana jest 

za spadkobierczynię starożytnej Grecji. Jako taka, stanowi kolebkę całej 

cywilizacji zachodniej, miejsce narodzin demokracji, filozofii, igrzysk 

olimpijskich, wielu podstawowych twierdzeń naukowych, zachodniej 

literatury oraz teatru.

Świadectwo tej spuścizny stanowi 18 Obiektów Dziedzictwa 

Kulturowego UNESCO. 

Świątynia Zeusa w Atenach. 

W tle wzgórze Akropolu. 1865 r.
Akropol w Atenach



Olimpia
To teren, na którym w starożytności odbywały się igrzyska czyli pierwowzór

obecnej olimpiady. Olimpia znajduje się na równinie Peloponezu, w pobliżu

Morza Jońskiego. Stojąca w tym miejscu Świątynia Zeusa została

wybudowana około 470 roku p.n.e.



Akropol 
Świątynia Zeusa Olimpijskiego skalistym cyplem dominującym nad

dzisiejszymi Atenami. Nazwa ta określa zarówno wzgórze, jak i również

zabytki znajdujące się na nim. Świątynie zostały wybudowane na

zamówienie ateńskiego męża stanu Peryklesa pod koniec V wieku p.n.e.

Całe wzgórze zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO.



Delfy 
Sanktuarium w Delfach leży u stóp Parnasu. Jest to miejsce bardzo mocno

osadzone wśród wielu mitów starożytnej Grecji. W VIII wieku p.n.e., Delfy był

ośrodkiem kultu Apollina i to ku jego czci powstawały kolejne świątynie w tym

mieście.



Mykeny 
Starożytne miasto Mykeny można określić mianem parku 

archeologicznego, do którego każdego roku przybywa wielu turystów. 



Meteory 
Greckie Meteory są bez wątpienia jedną z najbardziej malowniczych

formacji skalnych na świecie. Ich grecka nazwa metéoros w wolnym

tłumaczeniu oznacza “zawieszony w powietrzu” lub “środek nieba”.

Skały od samego początku przypadły do gustu mnichom, którzy od XI

wieku zaczęli przybywać tu w poszukiwaniu ciszy i możliwości

medytacji. Nim powstały klasztory mnisi wspinali się do wysoko

położonych jaskiń. Pierwszy klasztor pojawił się tu dopiero w XIV wieku.

Był nim Wielki Meteor.



Grecja – Wakacje 
Wybierając się do Grecji, oprócz leżenia na plaży, pływania,

podziwiania widoków warto także zaznajomić się z niepowtarzalnymi

zabytkami sprzed tysięcy lat czy zwiedzić miejsca związane z kultem

bogów znanych z mitologii.



Grecja – Ciekawostki
Grecja ma najdłuższy hymn na świecie. Składa się ze 158 zwrotek.

Na wyspie Zakynthos znajduję się największa flaga Grecji. Została ona

wpisana do księgi rekordów Guinness’a jako największa flaga narodowa na

świecie. Jej wymiary wynoszą 18 x 36 metrów.

Głosowanie jest obowiązkowe dla każdego obywatela mającego powyżej

18 lat.

W Atenach funkcjonuje dziwne prawo, które określa jakie pojazdy mogą się

poruszać po centrum miasta. I tak w dni parzyste (od poniedziałku do piątku)

mogą poruszać się pojazdy, których ostatnia cyfra na numerze

rejestracyjnym jest parzysta, a w dni nieparzyste odwrotnie. W weekendy

ulicami centrum miasta może podróżować każdy.

Machanie otwartą dłonią uznawane jest za zniewagę.

Zgodnie z tradycją podczas ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich Grecja

zawsze maszeruje jako pierwsza. Wiąże się to z faktem, iż to właśnie z tego

kraju wywodzą się tradycje olimpijskie.



Grecja – Kuchnia 
W Grecji desery podawane są w restauracjach, jako punkt obowiązkowy 

(bez zamawiania) na zakończenie posiłku. W dobrych restauracjach 

podawane są nawet 2 desery.

Zamawiane dania zawsze są ustawiane na środku stołu, aby każdy 

mógł się częstować.



Grecja - Kuchnia
Kuchnia grecka jest kuchnią nieskomplikowaną, większość dań można

przyrządzić w kilka lub kilkanaście minut.

Najpopularniejszymi składnikami potraw są: oliwa z oliwek, pszenica,

liście winorośli, jogurt grecki, czosnek, ryby, zioła, papryka, pomidory,

orzechy, migdały i ser feta.

Ser feta, jogurt grecki, oliwa z oliwek - są to prawdziwe gwiazdy kuchni

greckiej znane na całym świecie.



Sałatka grecka to najbardziej

chyba znane na świecie greckie

danie! Dosłownie oznacza “sałatkę

wiejską” prostą w wykonaniu.

Obowiązkowo ma w sobie

pomidory, ogórki, zieloną paprykę,

czerwoną cebulę i czarne oliwki,

na górze kawał fety polany oliwą

i posypany oregano.

Tzatziki są najpopularniejszą

grecką przystawką – jedzone do

chleba, a także do grillowanego

mięsa. Podstawowa wersja to

grecki jogurt, ogórek, wyciśnięty

czosnek i oliwa.



Musaka to grecki klasyk. Bakłażany,

czasem również ziemniaki, pomidory,

mielone mięso, a wszystko zapiekane

pod grubą warstwą sosu beszamelowego

i sera.

Gyros to tradycyjne greckie danie

składające się z wolno opiekanego mięsa

najczęściej wieprzowego lub drobiowego.

Rzadziej spotykane jest mięso wołowe lub

baranina. Mięso podawane jest we

wnętrzu pszennej bułki, zwiniętej w kształt

walca. Obok smażonego mięsa pakuje się

dodatki takie jak chociażby ogórki,

pomidory, cebula i tradycyjny grecki sos

tzatziki. Często zdarzają się też gyrosy

serwowane z frytkami wewnątrz. Danie

bardzo podobne jest do popularnego

w Polsce kebaba.



Cypr
Republika Cypryjska – państwo położone na wyspie Cypr leżącej we

wschodniej części Morza Śródziemnego u wybrzeży Turcji, Syrii

i Libanu. Od 1 maja 2004 jest członkiem Unii Europejskiej.

Od 1 stycznia 2008 r. kraj wszedł do strefy euro.

Państwo Cypr a wyspa Cypr nie oznacza dokładnie tego samego.

Bowiem wyspa ta jest podzielona – głównie między państwo Cypr

a Turecką Republikę Cypru Północnego



Cypr - Flaga
Flaga Cypru jest białym prostokątem,

w którego centrum umieszczone są: figura

przypominająca kształtem wyspę Cypr

oraz dwie zielone gałązki oliwne.

Kolor biały i zielone gałązki oliwne to

symbol pokoju między dwoma

społecznościami wyspy: Grekami

i Turkami. Złotawy kolor wyspy, nawiązuje

do łacińskiego pochodzenia nazwy Cypr

(cuprum = miedź).

Cypr – Herb
Herb Cypru przedstawia gołębia i gałązki

oliwne, symbolizujące pokój. Pod nimi

widnieje data 1960 oznaczająca rok

odzyskania niepodległości po okresie

kolonizacji brytyjskiej.



Cypr
Stolicą kraju jest Nikozja, jest to największe miast na wyspie.

Nikozja podzielona jest między Cypr Południowy (grecki) a Cypr

Północny (turecki). Pomiędzy obiema częściami rozciąga się strefa

zdemilitaryzowana, nad którą pieczę sprawuje ONZ.



Cypr
Cypr jest trzecią co do wielkości wyspą na Morzu Śródziemnym.

To doskonałe miejsce na wakacje o każdej porze roku. Sprzyja temu

śródziemnomorski klimat z gorącym, suchym latem oraz łagodnymi

zimami.



Cypr – Ciekawostki 
Według wszelakich statystyk słońce na

Cyprze świeci średnio przez 322 dni

w ciągu roku.

Wszędzie można spotkać koty, które to

zostały sprowadzone na wyspę w IV

wieku przez matkę Konstantyna

Wielkiego. Po niespełna czterech

dekadach suszy panującej na Cyprze,

podczas której nazbierało się pełno

jadowitych węży, koty miały być

skutecznym poskramiaczem

niechcianych gadów.

Jak możemy dowiedzieć się z mitologii,

to właśnie na Cyprze, a w zasadzie

u jego wybrzeży narodziła się Afrodyta,

grecka bogini piękności i płodności,

wynurzając się z morskiej piany.

Niedaleko Pafos znajduje się Skała

Afrodyty.



Cypr - Kuchnia
Kuchnia cypryjska ma wiele powiązań z kuchnią grecką, z wpływami 

tureckimi, orientalnymi oraz angielskimi.

Dania na Cyprze są stosownie przyprawione, ale nie należą do bardzo 

ostrych. Również nie można powiedzieć o nich, że są zbyt tłuste.



Jednym ze składników kuchni

cypryjskiej, który króluje na Cyprze

jest lokalny ser halloumi produkowany

z mleka owczego lub mieszanki mleka

owczego, koziego i krowiego.

Cypryjskie desery charakteryzują się

intesywną słodyczą i różnorodnością.

Za prawdziwy przysmak uważa się

bakławę (baklavas), która występuje

również na Bałkanach oraz w Turcji.



Kawa po cypryjsku, czyli inaczej „mała czarna” zaparzana w metalowym

(miedzianym lub mosiężnym) tygielku, zwanym briki (μπρίκι). Słodzenie

kawy następuje w trakcie parzenia poprzez dosypanie cukru do

tygielka.



Malta
Republika Malty – wyspiarskie państwo-miasto położone w Europie

Południowej, na Morzu Śródziemnym, 81 km na południe od Włoch.

Obejmuje cały archipelag Wysp Maltańskich, jednakże większość

ludności mieszka na głównej wyspie, w zespole miejskim Valletty –

stolicy Malty, w 2018 r. Europejskiej Stolicy Kultury. 1 maja 2004 Malta

przystąpiła do Unii Europejskiej. 1 stycznia 2008 Malta przyjęła euro.



Malta - Flaga
Flaga Maty to prostokąt podzielony na

dwa pionowe pasy jednakowej

szerokości, biały i czerwony; w górnym

narożniku białego pasa, tuż przy

drzewcu, flagę zdobi Krzyż Jerzego

w czerwonym obramowaniu.

Malta - Herb 
Herb jest heraldyczną reprezentacją flagi

tego państwa. Powyżej tarczy herbowej

znajduje się korona murowa (corona

muralis) z ośmioma wieżami, z których

widocznych jest pięć, co symbolizuje

fortyfikacje Malty i jej stolicy.



Malta - Valletta
Jest najdalej wysuniętą na południe europejską stolicą. Valletta z 320

zabytkami, jest jednym z najbardziej zagęszczonych obszarów

zabytkowych na świecie.



Malta
Malta ma tylko kilkadziesiąt dni deszczowych rocznie, od około 1 dnia

deszczowego w okresie od czerwca do sierpnia do czasami kilkunastu

dni deszczowych w grudniu. Występuje tu ponad 3000 godzin

słonecznej pogody rocznie.



Malta  - atrakcje 
Mdina stanowi jeden z najpiękniejszych przykładów średniowiecznego

miasta otoczonego murami i niezwykłego połączenia architektury

normańskiej z barokową. Miasto było dawną stolicą kraju, a dziś

zamieszkałe jest przez 250 mieszkańców.

Mdinę określa się mianem Cichego Miasta (Silent City), gdyż tylko

mieszkańcy oraz służby porządkowe mogę wjechać na jego teren.



Malta – Kościoły 
Malta słynie z tego, że na jej wyspach znajduje się bardzo dużo

kościołów, katedr i bazylik. Mówi się, że na Malcie jest tyle kościołów ile

dni w roku, czyli 365.

Konkatedra świętego Jana w Valletcie

Świątynia została wybudowana w latach 1573-1578 jako kościół

zakonu joannitów. Całe wnętrze pokryte jest ornamentami

i malowidłami. Najważniejszym elementem w Oratorium jest słynny

obraz Caravaggia – Ścięcie św. Jana. Ogromnych rozmiarów płótno

zajmuje niemal całą ścianę.



Malta – Ciekawostki 
Maltańczycy uważają, że codziennie mogą pójść na mszę do innego

kościoła. Biblia podaje, że u wybrzeży Malty rozbił się statek, którym

płynął św. Paweł podróżujący do Rzymu. Apostoł spędził na wyspie

3 miesiące, podczas którego uzdrawiał chorych.



Malta - Ciekawoski
Pod względem zajmowanej powierzchni Malta jest około 990 razy

mniejsza od Polski.

Malta jako jedyny europejski kraj nie posiada stałych rzek ani gór.

Kanadyjski piosenkarz Bryan Adams oraz amerykańska gwiazda

muzyki pop Britney Spears są pochodzenia maltańskiego.

Kraj ten uznawany jest za raj dla płetwonurków.



Malta - Kuchnia
Kuchnia maltańska to przede wszystkim proste i pożywne dania.

Obfituje ona w niezliczone ilości ryb oraz owoce morza.

W daniach dostępnych na Malcie znajdziemy wiele zapożyczeń

z kuchni innych kultur będących obecnych na Malcie przez wieki -

w tym Wielkiej Brytanii, Włoch (Sycylii) czy z kuchni arabskiej.



Najbardziej znaną, na wskroś

tradycyjną maltańską potrawą jest

królik. W restauracjach znajdziecie

go pod nazwą fenek.

Popularną i co istotne, niedrogą

przekąską maltańską są pastizzi,

czyli coś jakby paszteciki

w kształcie łódek, zrobione z ciasta

francuskiego, nadziewane serem

ricotta lub tłuczonym zielonym

groszkiem.



Ftira to lokalnie pieczony chleb

z dziurą w środku, nacierany

pomidorami. Obłożony tuńczykiem,

świeżo pokrojoną cebulą

i delikatnymi w smaku kaparami,

czyli przyprawą powszechnie

używaną na południu Europy.

Słodką przekąską są honey rings,

pyszne miodowe krążki. Krążki te

polecane są do porannej kawy.

Jest to też tradycyjna potrawa na

święta Bożego Narodzenia.



Grecja
https://youtu.be/kj5NUx8qpPE

Ateny
https://artsandculture.google.com/partner/acropolis-museum?hl=en

Malta

Hypogeum - podziemna budowla
https://artsandculture.google.com/partner/hal-saflieni-hypogeum

Świątynia Ġgantija na Gozo
https://artsandculture.google.com/partner/ggantija-temples

Cypr

https://youtu.be/sddIgxrCndY 

Zapraszamy w wirtualną podróż po prezentowanych krajach:

https://youtu.be/kj5NUx8qpPE
https://artsandculture.google.com/partner/acropolis-museum?hl=en
https://artsandculture.google.com/partner/hal-saflieni-hypogeum
https://artsandculture.google.com/partner/ggantija-temples
https://youtu.be/sddIgxrCndY


Dziękujemy serdecznie za wspólną podróż po krajach 

Unii Europejskiej. 

Zachęcamy do ponownych podróży po Europie.



Materiały pozyskane ze źródeł:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Grecja - cite_note-europa.eu-11

https://o.quizlet.com/Sfqj8F-ykZ0FjF38FjqGhw.jpg

https://youtu.be/kj5NUx8qpPE

https://artsandculture.google.com/partner/acropolis-museum?hl=en

https://artsandculture.google.com/partner/hal-saflieni-hypogeum

https://artsandculture.google.com/partner/ggantija-temples

https://youtu.be/sddIgxrCndY

https://pl.wikipedia.org/wiki/Grecja - cite_note-europa.eu-11
https://o.quizlet.com/Sfqj8F-ykZ0FjF38FjqGhw.jpg
https://youtu.be/kj5NUx8qpPE
https://artsandculture.google.com/partner/acropolis-museum?hl=en
https://artsandculture.google.com/partner/hal-saflieni-hypogeum
https://artsandculture.google.com/partner/ggantija-temples
https://youtu.be/sddIgxrCndY

