
Na tropie zabytków 



Zabytek  

 

• Zabytek można określić jako starą i cenną 
rzecz albo budowlę. Posiada dużą wartość 
historyczną i naukową. 

• W Polsce obiekty zabytkowe są  oznaczone 
tarczą skierowaną ostrzem w dół, podzieloną 
wzdłuż przekątnych na cztery pola, dwa 
błękitne i po bokach dwa białe. 
 



Ochrona zabytków 

• W tym celu powstała lista światowego 
dziedzictwa UNESCO, czyli lista  obiektów o 
wyjątkowej wartości dla ludzkości. 

• Obejmuje ona ponad 1000 obiektów na całym 
świecie, w tym 16 w Polsce. 



Zabytki UNESCO w Polsce 

• To grupa najcenniejszych obiektów w naszym 
kraju, którymi należy się chwalić. 

• Są to miejsca, o których powinien wiedzieć 
każdy, a dzięki takiemu oznaczeniu stają się 
chętniej odwiedzane przez turystów z całego 
świata. 



Stare Miasto w Krakowie 



Kopalnie Soli w Wieliczce i Bochni 



Auschwitz-Birkenau 



Puszcza Białowieska 



Stare Miasto w Warszawie  



Stare Miasto w Zamościu 



Średniowieczny zespół miejski Torunia 



Zamek krzyżacki w Malborku 



Kalwaria Zebrzydowska 



Kościoły Pokoju w Jaworze i Świdnicy 



Drewniane kościoły południowej 
Małopolski 



Park Mużakowski 



Hala Stulecia we Wrocławiu 



Drewniane cerkwie w Karpatach 



Kopalnia rud ołowiu, srebra i cynku w 
Tarnowskich Górach 



Zabytki naszego miasta 

• Katowice i okolice to przykład niezwykle 
ciekawego skupiska miast, obfitującego w 
warte zobaczenia zabytki. 

• To ciekawy ośrodek kulturalny i naukowy, dla 
poszukiwaczy zabytków najciekawsze są: Szlak 
Zabytków Techniki oraz Szlak Moderny. 



Archikatedra Chrystusa Króla  

• Zbudowana w latach 
1927–1955, znajduje się 
w południowej części 
centrum Katowic, w 
prostokącie zamkniętym 
ulicami Powstańców,   
Wita Stwosza, Jordana 
i Plebiscytową. 



Nikiszowiec 

• To przykład osiedla 
wybudowanego z myślą 
o górnikach i ich 
rodzinach. 

• Zachwyca 
współczesnych 
turystów. Najbardziej 
magiczne miejsce w 
Katowicach. 



Giszowiec 

• Osiedle przypominające 
ogród, powstałe w 
latach 1907-1910 z 
myślą o pracownikach 
kopalni. Zabudowa 
powstała  na wzór chat 
wiejskich, co nadało 
miejscu niespotykany 
nigdzie więcej klimat. 



Gmach Sejmu Śląskiego 

• Wybudowany w 
latach 1925-1929 był 
wtedy największym 
budynkiem w Polsce 
(634 pomieszczenia, 
1300 okien).  



Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP 

• Potocznie nazywany 
Kościołem Mariackim. 

• Słynie z pięknych 
witraży oraz ołtarza z 
malowidłem 
pochodzącym z XV 
wieku. 



Kościół św. Michała Archanioła 

• Drewniany kościółek 
zlokalizowany w Parku 
Kościuszki na Brynowie. 

• Obecnie najstarsza 
budowla kościelna w 
Katowicach. 



Wieża spadochronowa 

• Wybudowana w 1937 r., 
35-metrowa wieża 
spadochronowa jest 
jedynym tego typu 
obiektem w Polsce.  

• Miejsce pamięci 
narodowej na cześć 
bohaterskich harcerzy 
mających z jej szczytu 
ostrzeliwać wojska 
niemieckie wkraczające 
do Katowic w 1939 roku. 



Teatr Śląski im. Stanisława 
Wyspiańskiego 

• Budynek z początku XX 
wieku, największa scena 
województwa śląskiego. 



Pałac braci Goldsteinów 

• Perełka architektury 
pochodząca z końca XIX 
wieku, zwana często 
Pałacem Przemysłowym 



Zabytkowe wille w śródmieściu 

• Kamienice z końca XIX i 
początku XX wieku, 
będące niegdyś domami 
osób związanych z 
tutejszym przemysłem. 



Najstarsze budowle, którym udało się 
przetrwać do dziś: 

• Wznoszono je już cztery tysiące lat przed 
naszą erą. Teraz uchodzą za jedne z 
największych atrakcji swoich krajów. 

 



Świątynie Malty 
(Wyspa Gozo) 



Grobowiec w Hiszpanii 



Skarbiec Atreusza w Grecji 



Piramida Dżesera w Egipcie 



Stanowisko archeologiczne w Szwecji 



Grób korytarzowy w Irlandii 
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